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 ردعماح ییهصاخ ءامسا هفاک هلصا ربستو یتاغل افارغجو خدا

 ءامکح ءماکع ءارزو ءارعا «كولم «ثیدح لاجر «نیعبات هیاصص ءافلخ ءایبنا هلماو ماوقا ةفاک : قلعتم هخرات )
 لصاحلاو ربطاسا ةموهوم صاخشا «رته باصصا نیحایس «نیخروم ءابطا ءارعش ءابدا «خاشم ءایلوا ءاهقف هلع

 هایفارغج ؟ینفیرعت كنتافيلأتو راثآو یتیرللاح هجرت «یتیرامسا كریهاشم ةفاك داع هبهدیدج و هعدق ةنمزاو هبرغو قرش
 ءرللوک «رلرهن «رلغاط «رلهطا «رازاغو «رل ریکدو كلودو كلامو تاعطق یعیدنل وب مسقنه كضرا هرک : ید قلعتم

 «ینیرل هیعیبط و هیشرات لا وحا ینیراضیعو لوط «یتیراعقوم «ینیرامما كرل هی رقكج وبب هلرل هبصق یکی كرك سا كرکو «كرلهووا
 ( .ردبتم هلیسهرص اجه فورحو لماش ییهنکم تالیصفت لصاحا و یتیراتاجارخا و تالوصح هجلشاب ءینیرادقم كني رلیلاها
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 A ردیتغل بچ عوبطم هل راف رد كح وك



 1 یسهدافا كباتک عباطو تھکا

 هلاسر همانرس تاهشلا و غوزلا نع هناذ تهزنت تاناک روما خس دش هزاربش بانج ۱

 هاشداب و راکفالا روم راب راهش نالوا تسد مو ت باک ٌهاتکو تما یو تلادع]

 ناهح هن احا ؟ ین را دا ( ینا ناخ داد ) یا و یزاغ رانا رفو

 تکوش ۀکیرا روآ بیز تهابن و ناش لاک اب هقداوا نافرع و ماع تاضویف شخ رارقتسا

 - نان نوسروم تا

 تساه دازون لفط ءزجاع دع وب نالوا ات رخفم هلقلوا ندناعو طم نامداخ ناروت ربع

 ریدج هنناونع جن قدا لوا هنس یعرکی ییدادبا قرت هراوهک عوضوم زونه كناعوبطم

 هرکص ندکدلبا زارحا یفرش قتلوا هل شاف لوصح یاوشم لا لوس هتنضو نالوا

۱ 
A 

 همومع تمدخ و راکفا رصح هفلوا لئاسر و بتک راشتنا و عط ٌهطساو یعب (كاروسدا) -

 یب تیقفوم زارحا دملا هل ید دلو وا هلمهارتم مع تیا نوا

 .- رسارف نالوا یحاتتفا نساحم حاتفم هناکی كنهسغ قراعم باونا هدءهرص واو شما راهش

 سوماق کیا ههحرسارف 9 هب هک رت ندهج رسارف نوجا یداوف ممعت كنناسل هح "

 هو همفیدلوا شاوا مدقتم لضف زرحم قرهوق هراشما و عبط « اک شا كا

 FEE E تارع قرلوا ندنسهلاع تاباحما تدم دا تلود «یرورتام وش

 همکیدلنا فاصتا باستک | هتلود تایاغ تاسغرت تایانع هک هو فا فا . راک
 كنينامع عیسو ناسل هتشاو شالوا مادقا و قوش ددحم ثعاب رافیطلت وب «راقوشل وب یم

 رب كن هسق رش هع ونتم فراعم هام یسغوط اهدو قلوا دم یسد واقسا 2 ۳ ۱

 هدکلدبا هروکشم ممه لذب هنفیلأت و قیفلت هرزوا قفلوب هدنس هام یفقلا ضقم لود
 هلمهنازیحان هط ساو هنس قرهلوا ندنگاتن مادقاو قوش وا ( مالعالا سوماق) وے نالوا

 . ردشلوا مانتخا دنب هزاربش یدلح یر بوالشاب هراشنا

 راهطا ندنناح نامز ناروریفراعم همهنازجاع هداتم ترع ندا ثاعنا ند نسح -

 یدلوا تهاد هبتر نیهر هلسهرثک لاثما تلالد ردق ه یدمشو تنواعمو ته نالبروم

 کیدلک هدیآ زا زارا هدنصوصخ كملبا لاصیا هماتخ زبح یمهنارک اح تاتش عون یه هلهجو

 ۳ نالوا هاتشا هدازآ ینجهلوا نارورب یقرت ردصلا حاشو و ا وب هللا اشنا تناکم



MEهر یی  
Eا 1  

 یر و ما متیقفوم هیدقت هرصع نایوج مئادب راظنا شیب هجلبوب ید ینراداج

 . رولس هدا تباکحو لبلد ناتا هتسراو
 راثآ مئادب هجثوب نانو هدقلوا لاع نبعا شحم ییانشور مدیمد هدزمتکلم هیفام

 لوصحیسهلج بویلربتک هلوصح ندنفرط نیعباط هی یک مزب هدهنو نیفلوم ناروربتمه هن

 . ردراثد تالاع را ریش تابانع

 نالوا یمظعا ؛یماح كتاقرت هفاک یتطابو ییهاظ هدول هساراو زمعنص ر هدناب وب مز

 تمکح ر تربع ذخا ندنرانوباه «یرتسکتالاک تامادقا ولع كهانتکا یلاعم هاشداب لوا

 .رایش نالبباپ نب ران بولوا ترابع ندکملبا تربغ و شزرو فرص هدقرت هارهاش و
 . ردعجار هتفطاعو ضف عنم وا به راشا نالبروک

 قوت راث | قوح كم اهد هداوا روهظلا یلاوتم بغرت لئان هسا ضهنارتک «یعاسم
 كمهناربقح هعطم ناشارغوا هدروغا و ردق رصع سمو یمط یجهدا نوع رونت

 لاقم هاخ و شفلو یهید ینحلوا هرفو تافلّوم راشتنا هطساو هدتمعن یو تبانع اس

 هچ نالوا یون رادتقا ملق لوصحم وربندهنس هجوب هرزوا قتلوا یزجاع لاتشا نارکش
 كب یاس دنملناضف فلؤم مغیداوا رکشتم هلقلوا یبث هطساو كنهعفا لئاسر و بتک
 . ندنتایضتقم یمانشردقو یحنستمیق همیش كنا یراذکر کش ةمزال ضرع هدهرصوش هیدنفا
 نارهم ۰ ردشلروک



 مار هدافا

 ولتکوش زمهاشداب رتسک ف راعمو رور قرت ناسحالا مع تمعن یلو ءانیلع بجو ام ءادا دعب ۱

 نا نآ هدن زاهناهاه هاو و ههاس كنراترضح نمدنفا ینا ناخ دا دع ناطلسا

 یر هعفدو «هرزوا قلوا هنازبحا همیمضر هتفرعم راتآ همش وب نالوا روهظ یارا آ نویع |

 . ردهدنمکح یریک نزخم رب كنىرانف ایفارغجو رات باتکوب مغدلوا قفوم هلاکا یدلج

 هل دصقم هدافتسا در .یدا هلوا قوذر «یتذلر صوصم هنیدنک كنفو ماعره

 شرالا ماع هل .یدیا هيلوا سح رب ردنا رابجاو قوس هعبتت . یدقجهلوا لکشم لغوت

 هدراغاط ؛یرهشالوط یلاع .نوجا قمالپوط رلکجوب «راتوا ینب وسنم ییبط ےرات هده «رشا ۱ یرلهنارب و كلهنس كم جاقرب یرایلقایم هقبتع رانا هن ءربشاضوا هاراقارب وط راشاط یراملاع

 كماع ینیدنلو بوسنم یش ندا راجا هسرابتخا تقشمو تفلک ردقو یاسلا .یدرر

 یندربدلاق یتحار كنحاص یک قسشع ادع تذلوب هک «ردنذل رب ینیدلوا شما اقلا هلو
 : .زامهلوا تدانسو قود وب نا

 ىر ره ناسا « ةقبقح . ردندنونف ندا روح هدایز كا ی راحاص افارفح هللا رات

 هدنتسوا «هدلاح ییدتا قار یلاوحا كموجن قازوا قازوا ییدروک هدنلاح مجلبویق رب
 ءردیمراو تاقولخ هدلحز «هدرتشم ؟ نسما قاره لصن یلاوحا كضرا ٌءرک ییداشاب

 نالوا ینطو «هدلاح ییدحاق یسوه وا هنوشود هن وشود هد ردناقولخ لصن هساراو «ردشو

 یمهملس یلاوحا كندادجاو-اآ کل و كنعون غ نالوا شماشا ۰ 9 9

 . لست یک وا هلن جرات یسحتکباو ؛افارفح یسحر كس يا وب هتشلا ؟ ناسا زب وجت لصن

 لغو یخد هلر کی د كمدآ ناتسا كم رکوا یر E ماو رات هلا افارغح

 ناسرک وا هن ؛رولوا لصاح یشر ندکشرکوا یتاعوقورب نیما یایرح لح هن . رد رورض

 هخشرات افارفح هيلع ءان . لس هلوا نکم كمەمنا قام یتسهضام تاعوقو و لاوحا كلحم

 هدوا 4 ۰ ردراو یراهعش ر ییدشلر كف یا و یتح .ردجاتم هاارغح مراتو

 یشدلوا شمزای لوا هنس ۱۵۹۰۰ ندنو ك (نویارتسا) نوکو . رد « ی رات یافارتح و

 .زکجهدىا نظ هزرودوقّوا یسافارغج كنهراسر هقش هدنرالحم رک | :یهسوقوا
 ییدمش تامسق هن نکل زروروک یفیدنلوا ثح ندرلرب E .هدزمشدقاب هنس راهطب رخ

 هدنرلجګا هن ناکیدمش راهبصق و رهش ه «رامسا ییدمش ی رامسا د در اتکلم هن ؛تامسش



 یر
 کو

 ا

 س حس

 | مسجر نالوا یزکم تیئدمو تراجت ویب رب نوکوب .ردراموقییدمش ماوقا نالوا نکاس
 | .زروروک رهشرب مسج هدلحم ر نایلوا یرا ندنارع نوکوبو شوم ېلحم ینیدنلوب كرهش
 1 تا اففارغج هیلع ءانس ۲ زروروک ینعوقو زدن ها را ۰ ردع وقولا یاد تالدنو

 .ردشمک هنمکح یحرات یایفارفح “اق نوکوب افارغحر شزاب لوا هنس نوا ؛ ردلکد نفر

 1 نامز 2 ردرهاط هسلا یتسانم برو رک تا هاب نامز ؛ ردناکم ایفا رغح «ردنامز خراب

 ندنالدبت ضعب عوقولا *یطب تاغ نالوا داع هضرالا ملع «یند ناکم ؛ ردنامز وا ماد

  كضرا رک . ریشکد رایش نالوا یعونصم كراناسا هلراناسا نکل ؛ ردناکم وا هنس ءادعام

 نوا كعرکوا یتسهضامو هرضاح لاوحا دلراناسا نالوا شفلوو نانو هدنرزوا

 «ندخرات هلیرابنعا نامز یلاوحا وب . زرياب هدا تعجام هنیرانف ابیفارغجو رات قم ا
 . زرن رکوا ندحرات یایفارغج ید ها رابتعا ناکمو نامز "اکرتشم «ندابفارفج هل رابتعا ناکم

 یرلجابتحا هتایئاو لح هن «هاسحو مر هن ؛ردملعر یداعو هداس یر ره كق کیا و

 ؛زروبعا ثحم ندیعسطو یخایر یافارنح ) . رارداربم ندلبلحت ؛نددصر ؛ندراکر ؛ردراو

 «هلبا هیضایر مولع یر ؛بولیرا نوتبسب ند رات یسهعش کیا وب كنافارفج هکنوج
 یراق افارغحو خراب ار هکنوب (. ردا تاسانمو طاترا تا هلتشرالا ملع یرکیدو

 كضرا ءرک كحوحوک و ناار زسنسرود ندنسهرایس یرتشم . ردنف یا مساو تیاغ

 راباتک نالبزأب هدهفلتحم هنسلا ؛زعا تانك یرمع كناسا نوجا كمنركواا قح یفرط یه

 لوس كمح ندنالاب ییرغوط هدنرلجا «كعا هساقم قموفوا ینسه ؛ ردزسایا رس دح

 ارت ا ا ندنناصش زا تافک یراباتک افارفح « ردشا ر

  ممصت یا افتک | هاکمرکوا یبهرضاح لاوحا . ردنا اضتقا قمارا ید ین راباتک ( تلحر
 «رولو هدنشتفت كنهضام لاوحا یدک .نیزسقلوا هدنقرفو راتخا الب مدآ نالوا شما
 تافالتخا هدخشرات هکنوج . ردعساو اهد ندایفارفج رات . رولوا شمع هخرات ندافارفح

 RES تح هل وق رکن كم راکدتو هللامز روم یمسقرب كح رات . ردهدایز اهد

 هک دشرک د یراعبنم ؛ردعشلوا طض ندنفرط هلت ماو ما وفا حران . ردتراع ندضح تد

 لیدبت ردق وا عیاقوو لاوحا وهم اک او ادصف هعفد شعب هردشمشکد ید تاور

 ناک مزال قلوا ر هدنققح هعفد ضعب و «قلو یییرغوط ندنراجما هک ؛ردشفلوا ربفتو

 قرهنلوا طیض ندنفرط راسنانو كعدق نارا . روبلوا لکشم كما قیطت یتاعوقو یا

 نالوا روهشم هغ رش قر هلوا تباور ندنفرط یسودرف هلخ رات نالوا فورعم هجاوروا
 هتنلا ؛رد ام ردق كج هم هلک هر ر 2اا کیا و . ردهدنادبم قرف ا ی رات

 كراندا لغوت هلځګرات ؟زرملس هناسا لصن هنغدلوا یرغوط كنرکید «ردنالاب یرب ككرانوب



 در ی ۱

 :بوشا هل رظن جی فد هش یراکدروک ییزاب سه هد « ردراو هد اتک» هد یهو را

 هابلکشت صوصحم رکش رب «قردلآ هرابتعا رظن هدین راعنمو «كمنا هکاعو قسطت یاع وقوآ

 ۱ . ردقمشبلاح کم یتقیقح
 لا ی رااغوتم یراق ابفارفجو جرات نالوا یسهمش ییا كماعرب هدنتیقح .لصالا

 لوغشم هخدلوا یرارمع ین رایلقایم هلدسح یراتتسو و ؛ردندرلنف كحهدا باقوذ هدایز

 ؛روروک نادم ر قنحا مد وا هک دلی رابا مدآ نایوط تذل ندخحراتو افارفح . راریلس هدب | ل

 دودسم یکوا تقو رب چیه رد هدهاشم ینکیدشسا بشن هغاقوس كس كنمداح یی درک يه |

 . رداف كب قاقوس زامقح هدف ؛زالوا لصاو هراز و

 راباتک قوچ كبو «شسشارغوا قوح اا ییا ر نا یاب ۶ نیمی رشاالسا

 دح كرلباتک نالوا شلزاب هد ع صوصا یلعو هدهمالشا هنسلا . ردراشمربتل هدوجو

 کا یغ «یز رقم ؛یهد «یزوح نا .نودلخ نا ؛رثا نا ,یدوعسم . ردقو یاسحوآ 1

 هقشل _ندهسمومع ےراوت لصفم یرافدلوا شمزاب هرزوا رلدلح ددعتم كنخروم ریه شم ١

 كنہدادغب بیطخ .ردراو یراخرات ًاللمکم كنهصقو رهش یه کلب و كتلودره .ككلع یه

 نا یک ییدلوا زواحتم یدلح كوس ىلا رار هل رالیذد یحرات دادغب یس دلوا شمزاب

 هنیدم کم .ردیکيم نددلج كویب یدب یللا یند یخرات قشمد یتداوا اا لر ا

 .ردشملزاب یرلخ رات و مسج هلب وب ید كرلرهش كوس راسو خلب ءو «ناهفصا ؛بلح

 نالوا دودعم ندح رات هن هدیر ندمولع یراکد تا ماها هدایز كا كب مع یاملع

 نددحم ءاهقف ءاملع ءاقاخ ردقەن سهاشم ردقدن قرهالشاب ندنسمانو هاڪ .ردلاوحا محارت

 هلتروص هنره لصاماو ؛ارزو .الوا «داهز «ے اشم :نیربضم «ءارق ءابطا ءامکح ءارعش ءابدا

 جار كنسهلج «هسا شمع بولک تاوذ ردقە سما زابتما و ترهش سک هسرولوا

 . ردظوفحو طوبضم هلیماع یرانافوو تدالو راتو لحم «یراتافلأت «یراقانم ؛یلاوحا

 مف كرانوب ؛بولوا هدایز ندباسحو دح رلباتک نالیزای هدیرع ناسل «قرهلوا ندلیقوب

 سم جابتحا هنسهداز ید یرلنالوا دوحوم مولا «هدلح ینیدلوا دوان و وع یسلک

 ینسهلح هک ؛ردراشمزاب لمکمو لصفم ردقوا یلاوحا مار و . ردهدرادقم كج هبمردتسا

 نرفو رصع اینک | ید یربهاشم نالوا ندفنحر .نوسروط هل وش كما عج هری

 ناب اک ا سا یدایا چاقر راد هنسارمش كنرفر زکلاب الثم .بودا مست رابعا

 . ردراشع | فلات

 « لفوح نا «یرخطصا ؛بودا قرت یلخ فالسا ید هدف و :هحنلک هافارغح

 هلن نافل ۇم نازاب ی رلد اتک افارفح فرص ك ادقلا وا «یس ردا « ی ورب «یرک یسدقم



 N AN تا ی بس

 A یک رج نیاو طوطب نا نالوا شما ملات یا تک ی ها
 0 ١ . ردق وح ك هب «هدهسلکد ردق راخروم

 یشرب یرلگدتا داجما هدنراصوصخ ایفارنج كرکو لاوحا مجارتو رات لرک كرابرع
 یراقلس هدتدم . رد رامزاب راب اتڪ هلو ر اه فورح قلعتم هراتفو هدوا «ه سا راو

 كمالسا یاملع «هدلح ا یرباتکو چیه شازای هدیینرتوب كرابنانوب کسا نالوا
 ۱ . ردهدایز ندیاسحو دح یرازثا نالوا ندلبفو

 ۲ + زالاق هدنرطاخ یش ینیدوقوا ره كناسلا . ردرهاظ یتهفنمو موزل هسا كرلباتک عونوب
 یشدمهت وط هدنرطاخ هد بوب وفوا درک هکوبلاح ؛ردلاح قعوط هدر زا .بووفوا یبشره

 ندرهشم ؛ رو وا نوکر یحهتساا كعرک وا بودا قاص یش ر ر شدموقوا ك رکو
 ا كغاطر «كرهنرب «كتکلعر «كنهصفو رهشر دوخاب یصوصخر ايو یلاح همحرت كناذرپ
 ۲۰ تفووا رددنالاح وولو عوقو نوکیه نامه نوجا سکه كما ام یفرکوا یتتبهام
 كلاع هوا ادا «هسریلند رونلوب هدنراباتک ایفارفجو ځرات ؟ یللوب هدرا یبش نالبنارآ
 هر كجو کلو هراهبصق كح وک دوخایو ینحارت كن ربها شم نوسو یتاعوفو هفاک
 هل وب ات ؛لام قلو اشارغحو مرارب ہاح یلاوحا كلاع راطقا نوت ردق هه  راو
 ها لرلرلح ددعتم یرلقح هلو کم عیطلاب كرلنو .یخد هسالو تاک کا 0
 :ردلکش قلو سش نالا

 لاحرد كش نالبنارآ بابا عفر یالکشم هل و هسرانف افارغحو مرا «هّتشلا
 لاوحا مارت هلت ام فورح «ی ؟ زمکیدد هدراقوب «فالسا یاملع «نوحیسملم هللوب
 اش قو زکلاب یتاتسحم كراب ِ ردرا شما داحما یراباتک ایفارغجو ( ران یی )
 قحهس وب هدشانک افارغح او جرات ر چیه تولوا تراسع ندنرالوا بم هلس ارت
 ؛دلوام یه كناود ینایس هحیاشاب مرا . . ردندن رادناوف *هلح هدیرالوا یواح یالب ص
 رنه باح ا اشم ا ءارعش ءاملع «بولوا ثحاب ندنلاوحا د هر کسعو رانادناموق ءارزو
 سک هسرولوا هلتروص هن یه راباتکوب «هدلاح یکیدتبا ث 2 زا كب ندربهاشم یک تفرعمو
 كضرا رک یراباتک افارغج كلذک . راردعماج ینجارت و تا هلربهاشم هفاک شا زی
 قلعتم هنفو هدلاح یراقداوا فرعم یلاوحا كندمو راهناو لاج هجیلشاب هلنامسقت و ملاقا
 هفاک ردق ههشراو ههمشحر و هنر .هرقرب اشک ۱ یرانالوا بت هلسسرت اج فورح
 . راردنم یقاوم

 ینراروهشم كا كفالسا رانآ نالوا بت هلییتر اج فورح راد هلاوحا محارت
 یتسماسا كنهاح ركلاب . ردنا اضتقا قمریدلوط راهفیح قوج ر, هرامسا «یهساوا قج باص
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 «هباحصلا ةفرعم ىف هاغلا دسا» بكم نددلج لوس ش كربثا نا «هرزوا قلوا عماح

 فسو و « هاحصلا ۳ ق هاصالا » كَسالقسع رخ نا یک ینیداوا یرا ر هلمناونع

 «هباحیصلا تاقط » كنفتعم راسو كنطونس راک ناو
 قلوا عماج ینجارت كنابدا ركاب كنیوح توقاي . ردهدکلکوس وب یخد یرارثا یناونع
 ۳۳ یمیظع رثا رب هلیناونسع « ابدالا تاقبط » بکم نددلج مسج نوا زکس «هرزوا
 هدنفرح (ع) كنسدلج رب نایاسوا روز ندنر و نالوا دوجوم هدنسهناخستک یلیر وک كنو

 . رریتک تربح و هلو هناسلا «بولوا دهاش هنکلکوم كرثا یسمس هد ( ع) هن بوبالشاب

 « یهدلا همش » كنبلاعث . ردندلسقو ید یباتک یلئاونع «ءالوالا ةيلح» كني اهفصا معن وبا
 ءامسا» قرهلوا عماح یدح لاحر . ردعماح یتسارعش كرصع رب زکلاب یرتا ییناونسع

 ءامکحا تاقبط «ءاهقفلا تاقنط .  ردراو راباتک مسج ددعتم یک « ذهن » و « لاحرلا

 . ردقوب یباسحو دخ ید كرلپاتک یناونع «تاقبط » یک ءابطالا تاقبط

 ندنرللاک قحن یروصق كراباتک یراقدلوا شمژاب كمالسا یاملع قرءلوا نداسقو
 كما عج هدردب یرهاشم نوت «نوح رافدزاب لصفمو لکع تاغ کن وح «توا . ردت راع

 باتک رب «هرزوا قتملوا عما ینسهفک كنارعش الثم «ینرابک كفنصرب زکلای «نوسروط هل بوش
 و ىلج رثا یناونع «ناعالا تاضو» كناکلخ نا اعقاو . ردشمامهلوا كع یخد قنات

 جرات سوماف ر رصتحم اده عم .رد واح ی را رهشا زکلاب كرهاشم فنص سه «هدهسا ندلسف

 . ردرئا رب ارس هکملنید

 یتسبماسا مقاوم راس و لابجو راهنا هلراهصقو رهشو كلاس یی «قلعتم هایفارفح

 زکس كنو توقاي «هدهسیا قوج كب یند هیبرع بتک بتر هایت ام فورح عماج
 نالوا یرصتخحم كنو و یرادتمق را یناونع « نادلملا محعم » نالوا نت نددلح كوس

 یامولعم تعسو . و هدنروص كحهدا فذح یتیمها كنسرارکید « عالطالا دصاص »

 هلصفم تامولعم هدنشح یلاوحا ثالح سه یردشا طض یمسا تاذ و نالوا لوقع رب

 ًارصتخ و یتسماسا كرهاشم نالوا شا تافو ای و دلوت هداروا هرکص ندکدر و هلمکمو

 .ردعماحا ید یتاییا كنارعش ربهاشم هدنفح عقآوم ضعب و «یراتافو راتو ی رالاح هجرت

 ندنفیدلوا عماح الصفم را و یلاوحا ینقو وا كنتاهج نالوا مولعم تقو وا كضرا هرک

 دیا رشلو عبط هدغیسیل ًارخا یلیلج رثا وب . ردازس کمد یسوماق ایفارغجر لمکم قحم
 . ردشعا تمدخ رب كوس هه رع فراعم ( دافتسوو) وسوم ندنساماع ااا

 كب ندلبقو هدسعو ردراشما راتمدخ قوح كى هدصوصخ و فالسا لصاماو

 لب رلهرک ذت ارعش ضعب شلاق عوبطم ا یسرتکا هسا هدزفاسل ۰ رددوجوم رباتک قوج



 ۲ ىە رت كنب رثا لئاونع « قیاقسشد عماج ینجارت كنهسنامع "یلاوم كنهداژ ی اکسل

 ۳ ا ك « نایعالا تابفو» هژراب انک كنق قف وا صع ی ك «ارزولا 4 هل دح » و یرالدو

 E: E باتک نایاش ه رکد هقسل ندنسهحرت

 مددقتملا لضفلا : ملدا مالک لش ٠ راباتک نانلوب هدنرلناسلا اوروا قرهلوا ندلسقوب

 مولع هفاک «هدلاح ینیدلوا دئاع هع موق و همالسا یاماع فرش یداحا كنو هحنمکح

 یسرد یراقدلا ندرابرع یسهندمتم ما اب وروآ یخد هدصوصخ وب «یک ینیداوا هدنونف و

 عونتم هددعتم قلعتم هلاوحا مارت هکر دق هنره . ردراشعا دهج هکمروتوک هبیرثیا اهد

 اوروآ یراب ا:کح چار نانلو هدسع و «شمهم هشت هرابىع هدهمزاب رابا اتک مسج ا

 كرایلابوروا هدیبنرتو میظنت یرلباتکوب .هدهسا)شللق هدایز تاق تاق ندنرانالبزای هدن 0

 ه ایفارفج و رات ی رآ یربا هارکو "اکرتشم كرک هدنراناسل ایوروآ .ردلکد راکنا لباق یسقرت

 یرایکب هنوک ندنوکو . هدقفلوب راباتک ددعتمو عونتم بنم هلیس ر اه فورح صوصح
 . ردهدمفل وا و بارت

 هزفالسا د ندفرط رو یرلرثآآ هلو نالوا دووم هدنراناسل اوروآ ندفرط رب

 ییاصا قاصو هعلاطم كراباتک سنج وو كرهروک ی راتمدخ نالوا شا تقس هدباب و

 ندلسق وب هدزعاسل «كرهوشود ینسهدنافو عن و هحرد نوجا 2 کل و نوجا

 . رطاخرد یخد یتاللکشم یبنر و هدکعا ا یر نسبتا هنغب دل ون نایک رب 1۳۹

 . مدنا هدقلوا اپ ا را 0 2 لاعاو رج قاف و .درمدا

 «یبدرت هدنروص كجءدا لیاقت هزجابتحاو عقومو لاح مزب كرتا رب هلو هققح

 لا یسرغوط اهدو بر هلا قرش . ردلکشم ییخ «ندشدلوا طونم هطئارش قوح زب

 نالوا دوج وم هدنراناسا اوروا . ردراو قرف رب كور هدنسهرا یلاع قانایئسرخ هل | مالسا

 ربهاشم مالساو <« "الصفم ندنکلاعو ربهاشم نایتسرخو ابوروا یراتغل افارغجو جرات

 مالسا ك جاقر قحا هلس هدنراکوب لا . راردهدکعا ثحم ارصتخم یخد ندنکلافو
 دارم هلسهمحرت ندنناسل ابوروآ رب كماتکرب هلبوب ؛نوجما كلوب . ردهدکمنلک تسار هنمسا

 هزجاینحا مز . ضهدیا لباقت هلهجو ر چیه هزتاجابتحا هجرت رب لوبو زالوا لصاح
 هدهبماللسا هنسلا هلبرلئاسل اوروا ؛نوحا كما هربتک هدوج و یتغل ےراتو ابفارغج ر زاوا

 رابلاوروآ و . راک مزال كنا داوم باعا ندنسهلح هلیعح كنهعونتم فک کو ناو

 ا الو اا هز «هدبور و تیا هدایز هداوم صوصخت هتسرابدنگ
 هراسنحا ا تقد هدا ز ههاځءو هیمالما كالاعو ریهاشم هدمز .یک یراقدقارب

a :مس  
 ردح نهار هد4ه> رد یا یت ران ال وا ص وصح



 ج تب ۱ ۱

 نالوا E هز کنوح ؛ ردلکد یالوق ردقوا .هسا باتا و شو دات كب فد 1

 یسهجرتو ذخا ندهینجا بتک هلنالیصفت قوج زآ دوخایو "ةصالخ هروک هنیراتیمها لداوم

 هدهسا لکد لکشم «ریار هلتاش وسو تابوعص نالوا هحسرت ندنشامو فلاح تورج

 كاطئاسو اق ید كاجوک و . ردرسعتم كب یریرحو كدا 9 نالوا یلعت هز

 ؛روبلک یرابا ندنیفلو هدلاعن ر قرفتم رار لرنزک را ۱ ۰ ندننادقف

 هدندنموز کان و نددادعتو دخ ندلسف و هد رع ناسل یک یل هدب راقوب نوح

 :نوسروط هلوش قلزای باتک رب لمکم عماج ییهعونتم تاش دهسا شات ربا و

 ؛ردلامیخد قلوب باتک رب عماج ینسهلح كنسارعش برع الثم .ییهعش ر زکلای

 رعش 0 لک ؛ ردرصحتم هنسارعش رصع رب او تکلع ر یر سه لر لب انک نالوا عماح

 ندراباتک و هکوبلاح ؛روبلک مزال ىج باتک هدایز ندزوتوا یعرکب نوا كفدا ییانک

 e ید و رنو ءادعام ندنو . ردردان دوخایو دوقفم یرلهحس تا

 قمارا ید یرلنالوا شا روهظط ءرکص ندو هوا ر هنیس زوب

 یرع «هدلاح یرافدلوا شلو ترش هل راسقل ابو هبنک مالسا ريه اش« 2 . ردا اضتفا

 .زدندنالکشم نارټرا ی وعص ید یرلفلوا کد لس رص یرامسا هدنزنک | كحارت کک

 :شمشکد قوج ماع یرب ندنرب رحت ےرات «هدهسا رثا رب لمکم هجایفارغج « نادلبلا
 . ردشمک هنمکح یسوماف ی رات یا ۱ تم

 هلغملقا ندنرظن هطق یناغعو كرت ابو برع كراش ضعب هک ردلمالدون وا و

 هفنح وا» الثم هلتسح یمهعماح تمح مالسا «اعقاو . ردا فلاح یراتمها هحرد ید

 هدنیمها ٌةجردوا ید نوجا مزب هسلصن نوجما رابرع رلمسا یک «دادخب یکم ءانس نا

 هدنشهشوک رب كد ,ندکربد "ودروکذم ,هدنرمش ر كسار تا ۲
 ,ردقوب یتیمها الصا نوجا مزب كنسداو رب یهدهماهن «كنهم رب یهدانهد «كنوبق رب نانلوب

 ندهبیع بتک ندنعدنلوا فداصت هداوم قوح ر نالوا یتسها غر هل ربغت ناکمو نامز

 . ریاسهنلوا تامواعم ذخا هما باما قحن یخد

 مزال قلوا یتا هدایز ندهلح نوجا مز هللعءاسو نالوا صوصخم هرالنامع فرص

 هدسیناغع خ.رات ۰ ردوب تہج نالوا فداصت هنالکشم هدایز كا هتشا هجنلک هداوم ناک

 ندهنس زوبتآ یم ندنسسأت یادسا كتک وهلا دا تاود وو كار ۱۱۱
 «هقسسم ندقدفلوب راعح ص ار راد هنلاوحا مارت كلرهاشم نالوا شعا روهظ یر

 بولو یش نالبنارآ ندنسضع كرا راتو و قالو ین راح رات مظننمو طوضم دارانامزوب

 مورو یلوطان| نالوا یتیمها هدایز كا نوجا مز . ردشا رب یلتقشم یخ یخد قمراقح



 سد ی س
 ٠ رستم قلوب هطیرخ رب تسرد یسالماو یرغوط ایو ابفارغج ر لیکم ما و لا
 ردا هامعا نایاش هدیاحردنم نالوا قلعتم هزب لرابانکیهدنراناسل اپوروا «یک ینیدلوا
 ۱ رات الو ضمب یک دیفس رحم ریازج «ینومطسق .هینوق .زاجح «نوز,رط .كينالس ؛راکدنوادخ
 ٠ هزمشنا لبخ راتوبو «شفلوا فرص هروکشم تم بجوم ییدافتسا هدنییترت كنيراهمانلاس
 . ردشمهلر و تیما هسلصت ههطقن وب ندنفرط یسزنکا هكراتبالو رکید «هدهسا شمادا

 كنا ر هلو یلکعا روطخ هم رطاخ تایوعصو تالکشم نانلوا نا یسهدمنر «هّتسا
 وزرا ۱ ۱ شل هتمواقم هبرپم یوزرآ نالوا لصاح هدمبلق مدقلا نم هدنفح ا
 یماقلا و تمجارم كنيدقفا نارهم مح هنس نک «نکیآ شلاق هدلاح رب ددرتم هدنسهرا زیو
 . مدسشمالشاب هربرت كرادتلا دعب ییهمزال طئاسو «كرهلک بلاغ همزجم موزرا «هنرزوا
 فتا هماتخ یدلح ید هدهنسر مات قره وا و عبط ندقرطر و ر رج ندقفرطر
 هل ور رح امظتتم ید كس راراح یکید .ندنشدلوا جوک اهد یغالشاب كش یه

 ۱ . مردبا لومأم ندهیناحیس تاقیفوت یلاکآ كرتا نوتب ردق هیهنس کیا رب
  ههبماللسا كل اء و ما صوص ا لعو هحنهج سه نر هلا هعفاو تالکشمو تاب وعص

 نوحسلوا لاک هد هن نم هجداوم نالوا ییلع تهج هر هن اع هلع تلود امیسالو
 ندقدنلاق طی وا كراباتک هجرلزوب و O هزوک قلراک ادفو تقشمو تحز عونره
 رادروقو شلاق هدنتلا رازوت .قرهشالوط ی راهناخیتک «هکدلدا تقو صالختسا .هرکص
 .ندنغیدلوآ شملشبلاح هتامولعم لامکتسا ید ندراباتک زسهطق شلوا كيشد كيلد ندنفرط
  یرلکت لس هآ تامولعم لصفم و یرغوط كراندبا تمجام نوجا هدام ینناخ رم هنگ
 یواح یداوم عوتتمو فات ردق كجلنبد لکلا عماج هلبوب دیار, هلکنوب . ردیوق ل ۳
 فداصت هاطخ و وهسر «ندنفجهمهلوا اعدا یار ندناصق كسرش لعف ر نالوا
 هتعلاطم باح ا كره دا رطاخ رد تابوعصو تالکسشم نانلوا درس هدراقو هسر ونل وا
 كباتک ید داوم نالوا شلدونوا هرشلا بسح . نیما ندنشجهل روم وفع ندنفرط
 ,ندننح هوا ارجا ید تاحبحصت ضعب هدهرصوا «قرهلوا رشت هلسان ( هوالع) هدنلاک |
 . رولوا لوق رکشنلاعم هسرولیروب تم هنیراطخا كراناصقاو وهس قجهنلوا قداصت

 یاو موزا ُهجرد «ریارب هلغلوا رکم رغ یتردنو تلق كن هعلاطم بابرا هد زمتکلع
 لر نانگیدما مست ابو .ندنکیدهیب نآلا ییهام هجز, كراباتک ن دلق وب نالوا ملسم
 و هزالکشم یهدن ر رحم ؛بولوا ففوتم هغل راک ادف یو یو عبط كرار مسج
 ندداوم كحهدا راحود هروتفو هشدنا هل ین راد ربع كا كرار رع یعامضنا كن هظحالم
 وش سم ا را عفانو یدح صوصا یلعو یتمدح هتعاط نف د «نکیا
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 تسح فو تخ

 تر یتدلوا شمرتسوک هدنرش كمهناربقح رانا یرب ندهوا یدنفا نارهم نالوا کنم
 یناراک ادف یه هدنروغوا یرش هدهمظتنمو هلمکم تروص كرهبغا غیرد یخد هعفد وب یتمهو ۱

 . ردشلآ هر 1

 شلدبا رابتخا راقلراک ادف هنوک یهو تبشت هطئاسو عون ره نوحیتیلمکم .لصاما
 تایانعو فاطلاو «هاسناس كمغیدنلوب هدنسوق ديما یرهظم ههماع لوف نسح «ندنخدلوا

 دلزمدنفا زمهاشداب زمتنع تمعن یلو نالوا دابع روما شح تیقفوم یراب وریفراعم *بلبلح
 . ناعتسلا هللاو . مرايا لاقم نخ هل رارکت كنس رخ ةيعدا یراهناهاش تکو شو رمع دارت
 یاس ۱۳۰۹ یوالا یذاح ۲۸ لوبناتسا ۱



 تاراطخا

 ۱ یراحی یالما ۷9 «كملس هن وقوا تسرد مه «رامسا نالوا وام ندهبینحا ها

 ۱ و یفسع «ی ڪک یدلوا شلزای یعد هل رافرح اوروا ین نتنال ؛ نوحا كمنلس

  هتنرافرح ددر و همش لح كنب رانایلوا رومشمو فورعم ید ندرلمسا نالوا یسرافو

 3 . ردشفلوا عضو 4هرح هکرح

 كنحاص هدهنسا سه « توشلوا راتعا هم رلظفا و الما را شا و هد هدنحا ءامسا

  ؛ شفلوا تاعر « لصا طفلتو الما نالوا یعرص هدندنع تاو موق یفدنلوب بونم

 . ردشلزاب حد هلا هبنانوو فورح ۳ ندن ران ال وا ا ندنناسل نانو و

 ۰ تا یر کرد تون وق هشاب یر رک هه ندنشلو هنکو و منا كس ر یه ندربهاشم

 نداود ضعب نالوا یسهصوصح تما كنىراسو ؛ ۳ ENES نیسوف هدفرط

 ى ات ر تور قرهنلوا | اتکا هلن تار كارد کلا كسرازکید ف

 7 رسا او نالوا يسا کیا - ردشفلوا رظن فرص ندندادعت

 دارا هدنرب یرلهجرت «هدهسلا شفلوا کد ید هدلح کیا رانالوو ترهش ید هلقلو

 . ردشوا ناس هدام قحهنلوا تعحام نرهلوا هدنشا یتراشا ] كد «ںونلوا

 هسزاغلوب هدنسهرص یرامسا یحارت كناوذ نالوا مولعم یراقلو صاخو هبنکو مسا

 او صلح .هسزاملوت هد هدنسهرص یراهنکو ء«یراهنک
 .ردشفلءرص هروک هسرامدقت نالوا هجامزو هنیراتیمها ریلایو تاوذ نالوا ممالادلرتشم

 یرازستیمها ضعب «هدهسا شلزای هدشابو هلرابزای كوي هدنسهعفد یه ؛هتسدتبا رک مسا رب

 . ردشفلوا قاحاو جرد .قرهنلوا قیرفت هلیتراشا او ر تلا كدام رکن

 کات دالبم هدناصوصخ قلعتم هرادنحاو یرج خراب « هدهبمالسا تاعوفوو محارت

 . . .ردشلدبا مرصتو رکذ یفیدلوا مرات ینناخ نوجا هہش عفد اکو نوا لایا

 . رب درج «بوسلوا رابتعا ند طخ لوط ضورفم نک ندنرهش سراب یفارفح لوط
 تاباسح «یدازوا نوزوا هدنسهعفد ره نوجاسح اراعا ندلومناتسا هلیرکف یلم بصعت
 ASS جایتحا هنتفلک

 ممصم یرشن «یلاعت هللا ءاسنا هرکص نداتک وب تاحالطصا قاعتم هنیرانف ےراتو ایفارفج
 ندراصاخ مسا ی ندمالعا ء « مالعالا سوماق» «قرهنلوا قیاعت « «نونفلاسوماف » نالوا

 ۱ ردنعسمهلرروق شات یحرد یش ر همس

 ۲ ولک» هنر ( ]غ۵ 68۳76 ) الثم هدرلاتفارغح و هیضایر تم دوقلو هو رهام
 هرم وات نوا » الثم هدهسا ش مش هنمکخ ؟ح حالطصا «بواک هللوا لامعتسا یمقس ربدعت « یب ص

 ۳ :ندنفج هلشالک | Cent 10۰ 0۵۱۳65 بوم ,ملشالک | 01× 10۰ 0۵11۵5 ندن رعت «ییبم
 ۱ . ردشملالل وق یربعت « هرنم ۳ عیب » مازتلالاب هنر



 ردعماج ییهصاخ ءایسا فاك هلضا رتو قا اا و خم ران

 ٍ فل الا لصف س هزمهلا باب

 وا یسهیدق یلاها كني غ یاب وروآ (۸8)
 كعد « وص» هدناسل كنماوقا (تلک ) نال

 هدکنلفو هقیعلب «ه رج وسا هایالآ «دسنارف «هلعلوا

 یراروهفع كا هک و هد لع هرهرد قوجرب

 : ردرلن وش

 «بودنا نایرج هدنتلایا ( هلاق - ود - اب ) هد هسنارف
 (شنام).«كرهکع ندنشا كس ربش ( حوا  تس )

 هزنم ولیک ۸۲ یوط
 یس زم ولیک ۲۹ نالوا ردق هروکذم ربش «بولوا

 رفتار ریس

 نالوا تبصنه دن کد

 رم کیا هلا مان و هدنس هیلاعش تح كن هقیهب

 ولک ۸ قردقآ یرعوط هونج یر : ردراو

 ؛ هني رم (تن) كحوک « هرکص ندکدتا عطق هزنم

 مطق هزبم ولیک ۰ «قرهقا یرغوط هلاش یرکیدو

 هنب رم (لمود) هدنغارب وط كنلف ءهرکص ندک دتا

 .رولوا بصنم

 بولوا قوح رلهرد نانلوا دای هلمانوب هدکنلف

 هدنتلایا (غننورغ) «هدنس هیلاعش تبج یک ویپ كا
 .ردیالوا بصنم ه زفروک, (رالود) «كرهدنا نایرح

 رهرد قوج كب هلمانوب ید هد هیسورپو اینامالآ
 «(لسیا یکسا) «(رالود) «(سما) یسی رکا بول و

 . ررولوا بصنم هنبرارپ (نر) و (رزو) (تن)

 یلیظفلت « و » هدخورونو ج وساو هقراعاد

 . ردراو هرد جاق رب «هرزوا قوا « رآ» ییجو

 دلا نالوا تبرق هل E و
 . ردلکد كيسکا رلهرد روللوا داب هلیعما (۲) ید

 لاد ید هننیکرت یراسسا در شم هک و
 .رونل وب

 رب «ندنفیدلوا كعد « وص » هدیس راف 1

Eهنییکرت كني رسا هراسو لرب قوح |  
 . هداتسیا بآ «باغرم «باجپ :روللو لخاد
 [.هل روپ رظن هنن رابک سم و و

 -وف) كی دق نانو (4ظ٭ دوخاب ۸۲۵) ۱

 هد[: ید روش ید
 .یدیشل و تربش هلن دبعم سعش نع (نولوبآ ) نانل وہ

 یربش و یسلاها هدنسالیتسا كربشد را یهاش نارا
 . .یدراشعا تره دیس هطا زومرغآ « توشا كوت

 ناتسراجم Samue1( ۸۵ .س لئوماس) ۳

E ND 
 ناتسراجم هدنسیدالیم میراا ۱ بوک هنشاب

 لارق هنبرب كنوا «هلکعا بولغم ی ( ریپ ) یلارق
 ةف حوا ا ییالاختسا هوس :اهددسشلوا

 روکذمو «درط یتسپدنک بودبا مایق یلاها هرکص
 روک ذم هد ۱۰4۵ .رلشعا هداعا هغللارق ی ( ریپ )

 . ردشفلوا لتق ندنفرط (رب)

 (Jacques Pierre Abbatucci) ۱ و
 «بولوا لارنج رب یهقوسروف | هم

 «بول هرص را هلک نایالسماب ندفرح ییا و ادتا «ندنغیدل وا هدنماقم فلا هليا هزمه عب فلا ییا فلا لدم

 .هیلرویب تلفغ .ردشلدیا بیئرت هلیسهرص رلهلک نایالشاب ندرافرح رئاسو (ب ۱) هدعب



 | با

 «هرکص ندکدننا .تمواقم لیخ یشراق هرازسنارف

 هنن رزوآ یطیض ندنف رط هسنارف كن هقیس ر و تیام

 دغلل اش رام ندنفرط یو

 هب هیفادم یش راق 4 (ییواب) یهتیس روفو «عیفرب

 ا نوا «بونا وا ماست

 هد ۱۷۹۳ ؛بویمالوا قفوم هدهسشلوا رومأم

 هدنسیدالیم شیرات ۱۷۲۹ ۰ یدبا شملکج هب هسنارف
 . ردشقعا تافو هد ۱۸۱۲ «بوغوط

 ب) لغوا

 زاربا هد هن راحم رب عقاو هدکنلف «هدلاح یتیدلوا ینادنام

 (وحایا) «هلغلوا شلروا
 . ردشفثوا زکر لکیه رب هنسیدنکهدن ریش

 و ندن رمه اشم ايل اتبا (411) ۱ یار

 : ردیعسا ]

EEےدہبط كاا  

 وق هقرف ءهد ۱۷۹۹ (ےک وابا لراس

 كل رودنا تناتمو تعاعش

 کک TONED یسج ر

 .اصخ كتالي ك رکنا ۰ بول وآ ی

 كار وک ذم س صع هن یسجکیا .

 كا سس جاق ر هدایلاتاو هسنارف «بولوا ندنرلماسر

 ردنقار 9 رباد هنصد

 نوا هد یسیهج وا ید ها ما دا هدبننب ز

 قودیشرا ایزسوآ بول وا ندنسا رعش لرمصع ی دن

 .ردشتا تحایس هدابوروا هدنتیعم دلو وثل
 ون ) كنار بیس ( ۸۵۱۲2۵۱۵ ) | ااقح ۳1

E AN GEE 

 كچ وک رب هدنرزوا كنسهرد (مشيا) نالوا بصنم
 هرم واک ۲۰۰ 2ر كن رپش (قسلو ول)

 .ردعقاو هدنسفیش زیارت

 هلا (داتسيان ) هدهربواب ( ( ۸۵6۱ ) ۱۳ ۳

 كنهنوطو هدننیب یرارهش (نوبسنار) €
 یس هب رکسع تیها روا

(Abach) ۱ خابا 

 . ردە رقر لماش یسوش ۷۰۰ هدنرر

 یدعم روکو یراوص ندعم ید روکوک «یرازاب

 . رد رپش

 . رد زاغوب رب كوي كب
 اک یر هن وط هدهرب واب (

 دنا رخ كنبارش ( ع روبسخت زنه ) هدر 5۷ تو

 .ردشا دلو هدارو (یرنه)ی هکیا . رونلو یر

 نارا داغلوا كعد « روف » هدیسراف | دی"
MEقوح ر ه دن و و س و  

 0 لٿا هنییکر ت كنب رلمسا رز هبصق

 کد اه
 ی

 ر دیح

 dA اک ا ۳ ءدابآ هلا ٤دانآ

 [ .هب ر r تٽتعح أم

 هدو لحاسكن رپ یر هدناتمجولب | | دابآ

 هد دنس س . رد رهش كح وک 24 عقاو 9 7

 ر E و جد NG تر كناتسدنه ی

 . رد راو هبصق هو

 ۹1 كا هجنداقتعا كنبرایسوج مدق ناربا
 هلآو شنوک «بولوا یر ریش یسا ۰

 ند 9 ترابع ندندابع هبهریاسو دیلاوم و هبا رایس

 ندنفرط دیشج [رخ وم نید ون هک ءردشقا داحا
 (تشد رز هرکص اهد و «شادا عیس و اهد هح رد رب

 لاطبا نوتتس هد هسا شلدا لیدعتو ريغ ندنف رط

  هنسانعم «دوی» ایرنک | هنمسا كنو

 ا (دانآدم) ها هوالع ید ینسهلک « هم » نالوا

 شم روس مکح لوا ند (نایدا دشبب ) هيمان (نایدابآ دم )

 یوص ینیدل وا شل وب ید ینهلالس رادم> رب

 نادک هک ایوک هدایآ هم ۰ راک و کشم یخ ه ده

 5 ر دلم یرللوا ع ونصم هد كرن وب «هد هس ر وين و

 هدناتسدنه هلساونع « ریثاسد كن رفس » رادجرت و

 ضر وطنم بول وا ج ردم هد هع وم رب عویطم

 ۰ وا

 ۰  ۴  مس
 ندوهسصد و هدنحشایسارجم تكي رعلا لس 1 نادابا

 ر و یراقو هرم ولیک ۵
 . ردهدن دعي هزیم ولیک رووا ندریکد

 ر دیش هلدنا

 1 . رد رمش
 )ی ا ووفسكن این ابس۸۵09(۱) ۱ ۳

 ۸۰۵ ردهبصق رک هدنت)ایا ۰
 . رد راو یسیلاها

E4 ورح) كنايناپسا (4144)4) ۱ ( 
 (ر) .رد رمش كج وک رب هدنتلابا ِ

 یسیرب وکر ت لزوکتیاغ «پولوا عقاو هدن رزوا یرهم
 .رونلو یرلن دعم روک تیما كم هدنب رق . رد راو

 (دقیلح) هجلاغ كنايناپسا (۸۸0۱7) ۱ 11
 هر راد رک كحوک رب عقاو هدنت)ایا | ۰

 یسیلاها ۰ ردراو یرازاب تاناومح رب رویش
RT RSG ENNY 

 هدنسهرا زاربش هللا ناهفصا هدس راف ۱ ا
 عقاو هدنرزوا ر نلید ( روک ) و

 روم تارلرا طاع با روس .ردرپش كحوکر
 .ردراو یرهجفب لزوک تیاغ هدنفارطا

 كن همسنا رف (۸۷۱) 6 0 ۳
 سراب «پولوا ندنرارابعم روهشم ۰

 كنسیدنک هیموعو هبریما ینا یخ هدنابصق راسو



 .هتتتس

  TAPSاا +

 كد اا

 -ذم ریش هنن هد ۱۸۰۸ «بودا دلوت هد (ودرو)

 هدیراعم نف یک یردیو یم ءلیمسا كنب رد ید

 2 ردیبیحاص ا

 Jacques Abbadie) . — قاژ) 1

 كن هسنارف ه دنح رات ۱ ۲۵ ع كدالیم ید

 تافو هدهردن ول هد ۱ ۷ «بودا دل و هدن رهش(ینن)

 هدنخح رات ۱۷۸۳ 3 ردشمل وا سیس ات هیت رعم ۱

 ۰ ردشقعا تاقو هد روک

 هعفادم ینلن ایتس رخ و راد هب هين د روما . ردشعا

 . ردراو یافیلات لبخ وللو
 سیف از ی « سفن

 تفرعم» یروهشم دا

 یججوا یلارق هربلکنا
 . یدا یعهدن دفطا و روظنم 2 ( مویک )

 هدنتلایا (ایهابآ) كنایلب زا رب (۸۲2112) رد ۳

 -وک رب ه دن دعب هم ولک اا ندربکد

 ۰ رد رهش كح

 یسایدابآ بلآ (4 bi4 ماونمد) 2

 ۱۱۲۰ هدتتلا يا( نرون) كنايلاسا ) " ۰

 . ردهب رق ر یواح لاها

(ADbadia San Salvatore) | | ۳ناس  
 (هناقسوت) كنايلاتا ءیسایدایآروتاولاس ] ۰

 . رد رهش رب یواح لاها ۳۷۰۰ هدنتلاب

 كن هر 1 ۵ لس و 7 91

 « رونلو قالطا هنس اها 2

  Ceردب واح یسوش ۰ هدنخ رات ۳۰۸ كرلن وب

 یرلقدلوا ندندالوا یرلحاف بزع ندا میش یهرب زح

 فرح نذ « نویدابع» یرلیسا هدلاح وا . رب وره

 ۰ رویلک مزال قلوا

 هدس وماق یک و دا هب قو ا

 رد ر رځ

 | بارعالا رانا
e 
 كن هیس اقفاق نانل و ةا كن هیسور ا 7

 4 ۳ ۰ 1 لاراب
 y7 رولوا تبصره هم ره (س را)

 ر (ناوب را) SEE هدن رزوا كاج واو ءییاج

 . ردعقاو هدنلامش هرم ولك ۰

 Abaranı,و — نارابلآ دوخای) کو

 - ایا (یسم) كناباپسا (۸۱۳۵۲۵۲)

 ۰ رد هن رق كوي ر عقاو هدلحم رب عقل ره تیاغ هدنت)

 . رد راو یسلاها ۷۲

 ی (دیف) با (رفحا) |

 هل در ليم شد كرفحاو

۳ 

 ۰ روند ( زا

 | با

 «بولوا لار نوغارآ (۸ظ۲۵۵) ۳ ۳
 ندکدتبا هبراخع میافرب هاب راب نعسلدنا |

 یکیدشا ها رابل هل اتشف هدنتش ٩۲۰ كدام ءه رکص

 . ردشل وا لوتقم هد هب راع

e 1هر وکه ب هيلا و تافا رح( 42 15)  
 ند اهر ی ییعی كنولوا

E RAS E 
 یابو و ءدریو ربخ ندسباف «رزک هد هیلاش راطقا
 . ىدا یر رب ا

 یس هیلاشتهح كن ەيساقفاق (43716) ۰ ۳

 لاعش كناتسسک رح «بولوا ندنکلام

 یسه رواجم كلام هد وب 3 ردعقاو هدنسد ع

 یخ هزاآ یسالیتسا كن هیس ور

 * (ع اط هرق)ندا لیفت ییراهورذ كن رلغاطساقفاق

 نالوا هدنس هیونج تهج «بولوا عقاو هدنتهج کیا
 كج وک ) هنیکهدنس هیلاعش تهجو «(هزابآ ویی) هنمسق

 ردشم رک هتل ا

 دّمع هدنلحا وس ریکد هرق ا كوي

 یساوه . ردنرابع ندنرلکتا عاط نالوا

 تدنم تباق 0 یرلیداو « بولوا بیطرو

 كى هدرلغاط

 ۰ رول و یرلن دعم راشو رب «نلوس

 لدتعم

 -روق «ریمد عساو . رد رادل وصحمو

 كتكلم و

 هدن  هیلاعش تهج ران و
 هدلاح یرلثدشوا قیرفت ندرل (هزاصآ) نالو

 ارز هدنرلحا . راردلکد هدایز ندسوفن ۰

 یر یسژزکا «بولوا زا یرلندا لاغتشا هلتع

 نانو او هلیتفو . راردلوغشم هان اناویح

 «ك رها ق ٩۲ AS هی دیسور رار هلیما وقا رابات و كر

 هدلاح ییدعش هدهسرلشلو ترپش هلکل رواکنح

 .رومد ورا هو هنسلاها

 هرزوا تیم و جد ران وب . ردموق رب رورییلص

 ۰ ارد فدا تنش ز ردنن و لیو نوزوا یک راسکرح

 كم وقف کیا و ندنس هس اقم تن ران اسل س کر ح و هزابآ

 ءهدهسر ویلیشالک ۲ یراقدنل و ا

 bl هدهحرد ىج ەق هالک ۲ ین اسل كنب رار رب

 لیګ ران كنماوقا هیساقفاق راس یخ رات لر زاآ

 تاليصفن کش ( هیساقفاق) «ندنغبدنلو كزبشم

 ه دن رص ع لوو كدالیم راهزابآ - ردکحهلرو

 هلمالسا ند [رخ وم «هدهسراشغا لوبق ینلنایتسرخ
 . رد رلشلوا نیدتم

 هزابآ ءهروک هنا یسیعمر ٌةمانلاس كنهیسور
 كوپ ۰ ردهدنتعسو هزتمولیک میرم ۲۱۹۹ یتکلم
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 یرلعف وم هغ زا «تعیلک وا ءبویلوا یرا رهش

 ۰ رد رویم رب راماکعسا

 نللر (نزور) ویسوم جلد هدنقح رم زایآ
 ویس ومو «هدنسهع و یس هنس ۱۸ ۵ كيسارفداقآ

 یسهئس ۱۸6۷ كنسايمداقآ عروبسزپ (نرکیس)

PE Eارادت یوم وز  
 (Annales هدنس هع وج را همانتحایس تس راد ید

)des voyages, ۸۲۲۱۱ 1804 ۰ 5اک تامولعم  

 ۰ رد راشم ریو هيف

 نایاس شات دجا كلم « اسان ش واپس ۱

(O gn EES ۱ 

 هل رو a a رلیلصا

 ا ها و هل دان اه زاب
 3 هدنلاح یادشا رد

 هزار
 مسا ] ۰ تو اشا

 3 نالوا عقاو بول وا هدنتم دح كنلغ وا دال وین احب

 یری «هلکعمش ود ربسا هنیلا | كناشاب دارم هد هب راح

 لدل عاق كناشاب لیلح یساغآ

 ی ۰ شا تاسشا اشا ات هلا رام

 «بواتروق ¿

 ندنرفس نيتوخ «هلغملوا مدآ رب روسحو میش تباغ

 و < عیفرت هنکلیکب رلکب لیا مور «هدندوع

 همورض را ید ساوپسو «بصن هنکدیلاو مورض را

 روت اند یک قاغا هوالع
 رای رصکب ینلهرآ وا صو صا ىلع «بولوا دض
 ندنکیدمهکح یکلشکش یراتدلوا شنا تکا
 ادي توقف یلیخ ر < ا دس نا
 لحارخا ندەعلق یرایرح ۳ كشط زدک دا

 «نکیا هدقمالابح هغم راقیح ید ندشالو لخاد

 راپ رهکب كنيناث نافع ناطلتس هدن را ۱

 یدیشل وا

 سا ویس «هابذاخما هلیسو یغیدلوا دیش ندنفرط
RTناشیر و لتف ید یرلبرح ےک ی هد رلف رط  

 فس و نوالق یسیکب رلکب ی نه ىدالشاب هکعا

5kكی نوا « هیس هنا قمر وط 0 اوک ؛ جد  

 هنتیعم ید یو 6 دم دا قاعلا هيا دنک هلا ۲۳
“ 

 4 3 هيس ەلیس و ئ ماقتا نكر ایع 9 كا لجن «بواآ

 یتا م 2 رلب د الشاب a + رلبا یرعوط هن سش راصح

 ۱ عفا و ءبواوا رومام هب هعذآ دره ها نمک تو نوا اشا

 هرق هال وا تب ولغم ۵ د ۵ هنا

 اا «ب ويهه ایطقوح 0 هد راصح

 رب وخ ۳0 رام رب نالوا

 . یدتا قاصلا هاشاب هزابآ خد یسیدنکو «یدلوا

  «نکیا هدکن رو یرغوط هلوپناتسا هنیرزوا كنو
 اشاب دم رابط :نانلوا نییعت ندتلود رد كتساوپس

 تد وع هف رط وا 2 رخ ینغیدنلوا طیض ندنف رط

 اروص «بوزنسوک ارادم اشا دمع رایط . یدتیا

 نوا ق ی یتوقو : ؛ یدل وا عیطم ی هک

 یوالق «كرهدیااقلا راهه شعب هنس دنک ه دنفح نوالف

 هدنحراخ كساوپس اشا هزابآ . یدربدناق هکا لتق

 یلوتسم هیلاوح واو هدکیو هرصیق «بوروق ود را

 نمک رک نانل و مظعا ردص لارا و

 ۔ص هلآ ود زا رب بکر م ند رڪکب هجلساب اشاب دم

 متاو هدنن رق هبسصیق «بودا تمنع هلی و

 لک یرکسع كناشاب ااا هد هب راح رب زر وخ تباغ

 یحترحو رایط نانل وب هدنربارب و «هلغلوا ناشی رپو مریم
 قاصلا هب هناهاش یودرا كرهدیا كرت ینسیدنک رلاثاب
 دق دمورضرا ندارواو هساوپس یسدنک «هلکعا

 «نکیا هرز ا کرا کس لدکب «قردح

 رخ لوا هدکلک دنتسوا هلرکسع كمظعاردص
 ءیکب نسح ینکی رورشم هلیمان هزابآ كچ وک «هجل آ
 اصلا ؟ یدردنوک هنا كمظعاردص راذتعا یارب

CUE) 

 هسک یو مورض را بول وا لوبق یساجر

 رام دح لیح هود و دهد

 یحاص »¢ نونظلا شک ۾ هد رفس و

 . یدنلوا اشاو هبح ول

 . ردشقا
 او و «پودیک رار هلرد خد یلج تاک
  ردشم و تاج هد هب راح نالوا عفاو هدنر

 كنع دق رهش ( شاوغآ) عقا و هدهروم ۱ ۳
 هد ۳ فا لع: ردندنکاولم

 . ردش | قلرادکح هنس نوا «پودبا سولج هتخم
 1۱ بولتیئد « رایسابآ » ینعب ( ( دیتنابآ) هللسن كنو

 رد (هسر) وم

 Josê F@!140-) .—— gili رذ هزوب ناف 1

 ندن رالاربح ایناپسا (10 1

 هدن۱۸ ۲۱ و دلو هدن را ۱۷۰۳ كدالیم بول وا
 نریناکلتسم لوپن اپسا یک هداقرمآ

 تالبلاو هد (ورب) و (هطانرغ یکی) و هدنسهرب رج (ابوق)
 راس (ورب) هدنسهباش یسهرادا نسح

 ۰ ردشعا تافو

 ۱۱ ا اه تدم زن و ر ضا داك مس
ESASردشُعا لالقتسا ب ا  

 د ودح كنایرړس (!Abagaitoul) ۱ 0 ابا

 كا و ګپ < ه دنس هپ ونج

 دشا



gee, 

 هدنن رق كنل وک ( روت یالاد )

 هدن رزوا یرپم ( ناغرآ ) نالوا بسعذم هلوک روکذمو

 دال یرکمم كنار وا ندنفرط راسور هک هددرهش را

o E۹9 ۳9و هديل امش ضرع >4  

 ردعقاو هدیقرش لوط

 لد را Miche1( ۸۱۵18 . س لشیم) ۱ یاب
 بول وا ندن اکداز اینا ولسنارت یتعب ۰

 یسهباج كندينافع تود هد را ۱3۲۱ دارم
 شفلوا باخعنا هنکلسنرپ لیرا «یردلوا هدا

 ریلن اع ءهرکص ندنمقر تاتو تا او

 کیدتیا دقع هلل روطاربعا هچک «بولوا نادرکور ند
 . یددیشمرب دشا قیدصت یتکلسنرب هلا هدهاعم رب

 «هددسیاشلواسنرب یغوا «بودا تافو هد ۰

 . ردشفلوا رابجا هتغارفو «بلح ه هنایو اتم
 تعجارم هنسهملک «اشا » ] و زاخاقابا

 ۳ بروی
 تهح كن الی زارب (۸۲۵6۵15) ۱ ها

 رب هدنتلابا (ارا) هدنتسهیلاش |
 . رووا بضق هرم وب ناب

 ( غاط نوتلآ) هدای ریس (۸۵2۲) ۳ اقا

 (یسکی) «بودا ناب رح ه دنسهیحات

 هاو هدند ودح

 یقیزو نوتلآ یروص . رولوا بصنم 3

 شعب یواح یەم دق طوطخ هدتفا طا

 . رونلو یراثآ رانا

 ىو هد (Abakansk) | قس 1 اقا
 هدرزوا رغ (یسکی) هدنتلابا

 ینوفن كيب ۰ ردرپش رب مکحسم هدنب رق ( ناقابآ) و
 ۱۷۷۷ ندنفرط ورتب لو یناماکعسا . ردراو
 ۰ ردشم وا اشنا هدنس دالیم مو

 هطا ( ل تن ) کهداتشمآ I قابا

 (یاقول) نانلوس هدنلا كنهرنلکتا ندنرا

 راط رب" . ودیا دزو یو ا
 هنن کیدو «لوی» هنر «بولوا مسقنم ه کیا هلزاغوب

 ۲۹۳ ۵۵" ربا ۲۵ ۵۰ :روند وقاآ «كج وک »
 راردعقاو هدنسه را یلاعش ضرع

 هعب را هدنغاجس د قول هدنتالو سا ويس اا

 ردهيحا 7 قلم هتساضح

 | اکا

 ول هدن رق هک « زد هبرق رب یواح ییلاها

 ً رد واح

 1۷۲ هدشلایا (هوقزوپیک )

 رقاب نایژ

 كنايایسا (۸۳۵۱61501061۵)

 ا

4 
 ا سو روکذم لدعم . رد روپشم هی دعم ۱

 ردلطعم یر ندنسا دتا |

 -راگفن و 2 )یخلد تربت راج (۸۸۱1661) ] تکللابا

rathیو واح یییاها ۷۰.۰  

 وص س و هراغم رب روبشم هد رق

 ردق و رعم هلغغل وب همشج رب ڪک رلیسک هلو

 هدنغاڪش بوت هدنش الو ین وہطسق ۱ ۳۹۴

 رد هیحات ر عبا دی ضاصق نافتسا 1

Uهن ردا عع (یارت) (۸ظ9۳165) | ,  
 4 ۷ ۰ «* هل با

 هبس ا هروف « تب وقیح ندتالو

 شی رهش (L1) هداروا فال رعه و و در شا اس

 رد تراک
5 E « ll» | ۸۵۵6 TT 

 تا I ادا
 [۰ هارو تعجارم ] «

  )۸۵۳۱1025( | eونح كنهروم -
1 ۱ “ 5 / ۰ PEN 

 نع دق رش (نویکیس)قاو هدن ی کر

 كناروا لوا هنس ۷ ندد الیم بواوا یراړکح

 یقموکح «هلا لثق ینیروهج سیر
Eتیاپ «هلغلوا مدآ رب رادغو ماض  

 ۰ ردشلدا

 هام ان و هد ( ور ) (۸۲۵۲6۵1) يااا

 ردنا و 1 نانوا دأب

 تبصام هرم ( قاروبآ ( قدهلوا E هما 5 كاب

 . ئ ا4 كلا

۳ 

 Ns تكن رهش (وق زوق) و «هدن رزوا كناج رب نالوا

 EOS es ىسلاها كنهبصق . ردهدنسب غلاعش هرم ولیک

 د ردق ینک ۰ یسیلاها او

 ۱۷۹۲ ددالیم (ABANEOUE)  وقنابا

 یر ظا 24 رح هدهسنار 0 و دنس دیس

 (نایل روا) «قردنل وا ماا DE یاتا بول وا

 هل راههنم راس او «شل رد و هنس هر اځ سدح

 «قردنلوا لقت ه (ل هاسرو) رار
11۴ (2n0طA)هدنتلایا كىدنو كنايلاسا  

 ه دتسب ونجح ت هزم ءلیک ۸ كن وداب و

 . ردشغل وا ما دعا

 . رد راو ی هقیتع

 ایا a مارا هلقل راع» هدن را ۲

 د ورنی) بیبط نالوا رانلاب



 حبآ
 كناتس را (۸۵۲]-۷۲) 5

 BEEF 3 1 راوو 1

 6 (سس) یی هدنف رط اف . رار كل رلتلایا

 -رو) (ان رول) «(سب_ز) «(سوراس) و هدنسهنوا

 ردعفاو هدنسه روا یرلتلایا (نللپم ز) و (دوس

 قلغاط یسیضارا كللایاو . رد ریش (وناساق) یزکم

 . ردراو ځد یرلپداو و یررباپب تنم « بولوا

 ؛نوتلآ «یکینیدلوا ح ابمیالوصحم تابوبحو یرلغاب
 . ردق وج ځد یرارعرمو یرلن دعم رقاب ءربمد «شموک
 ۱۰۲۱۷۰ یسلاهاو «هزام ولیک برم ۲۸۷۳ یعطس

 وصقو ءراجم ی ۷۸۰۰۰ زکلای لرانو .رذسوفت

 ید ی ۱۲۰۰۰ «بولوا هراسو والسا یر
* 

 دوس یا تا لکا ل : )| یا

 را ود رهن اید 1 لی ند رم ی
 رلیلشدح هنم ندا نایرج هدنکلام شبح ینعی هنفرط
 SE E لب بول نلیریو ندنفرط

 سانیم) كن الب زار ( 42) | تب ۳

 رب ردنا نازرج هدشتلایا ( سئارج

 .هقآ یرفوط هقرش لامش ندیغ بونج . ردرپب
 «هرکص ندنایرح كلهرتمولیک ۷۰۰ ًابرقت «قر
 هداتند . رولیکود هنب رېم ( وتسسنارف ناس)

 -اقیح ندرهنوب یرب كرلسالا كوي كا نالوا دوجوم

 ۱ هداتسلا شن

E 
 ۰ رد ردق هزنمولیک زکس نوا نوا یک ع «۵ رودا

 بت ۰

 ولیک ۰ كنهن عهدن اتسن اغفآ

 هاو ه دنسد ع تب ونح ه زام

 تب هروک هن رک كرارومماپ یتعسو

 . ردیل زوط تیاق یوص

 هلسلس (نینبآ) هدایلاتبا (۸۲6۱۵۲۵) ۱ 2 ۹

 هبا (ندوم) هدنرافرط لامش كلا
FASیعابیش را ِ رد دیک رب هدنسه رآ  AYE 

 ل وام نانل وا رییعت نایدادشب كنارا ۰ تا

 < ردب رد كنود رد روپشم ندنس هم دق

 چ TE ل دیشج نی کد 1 هم 4

 نه ح ایس
Eتابح ب  | HELتوس وب ا  

 ییدرب و هرې كو رب ه دنچح

 كد « وص یراص » ا کا

 نالوا كد « وص ییام» دوخایو (وه غنوه) ںالوا

 .ردیربم (عناق هچ غنای)

 )ی
 هدنلحاس رکد هرق تایساقفاق ۱ هزاما

 رب عقاو هدنیونج كنتکلم هزاآو

 فورعم هلیمان هزابآ هدوب ایرثکا «بولوا تكلم

 موك یرادبصق هچلاپ
 ٩۱۰۰ یعطس . رد (هدنوجدا) و یرفک « هعلق

 .ردیشک ۰۸۰۰۰۰ برف یسلاهاو «هزتسولیک عبرح

 ایرثک | «هدراهسیا بعشنم ندلسن رب هلراهزابآ رلن وب

 نایتسرخ یسیرنکا . ردرلشماشاپ هدکلرب هلرلیج رک

 تکلعو .روینلوب ید یران اسم هدن رلثا پول وا
 «نکیا شمک هفت ةضبف كنهیاف تلود هليتقو

 كندیسور هدرضاح یصع تیابن «بولیربآ ًارخ ژم
 «بولوا ربقف تیاف یسلایپها . ردشمرک هنطبض

 در رنو . رارمنک دی اص ا رشم

 .رروب ریو یتمان (ازرآ)
Nalوه هلالسو لک ام ناد ۱  

 كهاش رکا روپ#تم ند هر ۴ 2 ۰

 5 ردهدتغل وا دع لدل

  Eرد روپشم هل ئسا رذ و نسحب «بولوا .

 لا  ) e ۱و او هلاوق  => 5 Abdêو 3 5
 دا ریش یا هدنطآ تلف ر

 و رعایت شک کنن رد و دک ءزدیمسا
 هلسا « یلنوتس قوح » ینعی (ولینسبل و) م ویلا

 فرم
 ندشدح هبا «بولوا هبرقرب هدناتسف» ار 11

 نب هاربا نب نيسح نب دمع نسطا وبا
 ار ظقبم كر الا مصاع

 نا ا تک
 كرلج#ا ضعب «هغل وا كعد » یزعا یاج

 ْ رونل و لخاد هنییکر ت

 (نوسول ) ندنرهطآ نیلف (۸۱۲۶) ۱ 11

 ارلید روق) «بولوا ررغ رب هدنسهړ زج ) +
 هډنطسو تكنهطا «هلئاعب ندنرلغاط (سورا اباق هد
 لحاس «كرهدیا اورا نهیحا رب یجس رلیسا یدنک
 هریکد «هرکص ندماسقنا ههبعش جاف رب «هدسیف
 . ردیفک ۳۷ ۰۱۰ یسیلاهاكنسهیحان .رولوا بصنم

 .ازتسا) ك ریکتروب (۸۵۲۵۲۱۵۵) 1 ۳ 7
 E O اس ب

 ۱ ۱ اد (لویسل)و هدنراس لجاس

 .رد راو ینیلاها ۰ * رد رپشرب عقاو هدنسیفرش

 (ایهاب) كنايلپزارب س . ردهاکتراح هعقدلوا

 . ردراو هبصق كحوک ر همان و جد هدنتلایا

¥ A بر 
  OI 0رک
OSE 



 یسیناربع مسا كيهارا ترضح | مارا
 هدن نخ اراصن و د وب بول وا ۴ 4

 چ هر ويب تعحارم هنس هک « مهاربا» ] رب

 | ماهارآ

 ینایسس هدننتکم دوش دنا كنهسنارف «بولوا "

 كناروت . ىدا لوغشم هلا سیردن یییرلن اسل یرعو |

 هيقرش هنسلاو ؛شعا تمدخ هنعبط هدهیقرش هتسلا _

 ندنرلی ورام ههروس 5

 او التم - ر باتک جاق ر دجینال ه دنقح 1

  ITEردشقا تافو هدامور هدنخ رات .

۲ 1 ۰ | )tneاAbre)ینعب ( ایسیم ) یکسا  
 یساشق شابک 9 و

 ۰ ردیع دق 3

 هبصق رب وقسا ( ( ا 5 رب هدایحوقسا (۸۵۲66۲) ) ۰ ۳

 ۱۹۰ E . رداسمو ۰ ۰

 نیدرآ «بولوا عفاو هدانسیفیش لامش رک

 مسقنم هبهبصق کیو یکسا- . Eg تنغلت و

 ()0۵ظ نود) یسکساو (66)1 ید) یسکی «بولوا

 یسلاما ۸٩ ۵ ۵ 6 . ردعقاو ه دنرصام كبار

 ةيلذع 1 5 دس رب شابای ند راش اط a تباع . رد راو

 نالوا هد رزوایربن(نود) «یسهیبط بیک «یسه راد

 ویب ییا «ینیلمالغاصو تماسح كننامل ءیسروک

 کیا «یس هاخدصر «ییوتفلاراد بک ندم

 نيد رآ س . رداشاع نایاش یرهقرباذو یسهناطنک

 . رد راو یسلاها ۶۶۱۰۲ ود

 (یپپسیسم) «هداقمآ ةع كلام ۱ نادرا م و 0 مس
 ی تهح كش روھج

 هدنرزواییاچ (هبغیبموت) نالوا بصنم هن رخ (امابالآ)

 ضعپ .ردیزکس كنتلایا(هورنوم) ؛بولواربشرب مقاو
 ۱۸۳۹ ریشو .رریلب هقیح ردقهرپش رلیک هد رلعس وم

 ٩۰ ۰".هد۱۸ ۰ ؛بوتلوا یس
 -ابع ندقوماب هجلساب یناجارخا .یدا راو یسلاها

 ردن ر

 .زلکنا(نودروغنوتلیماه) | ت ت هر زآ
 كد الیم «بولوا ندشاحر ۱ یوفندرب

VAهد ۱۸۵۲ و ءشغوط هدغروبع دا ه دن رات \  

 هرکص ندنطوقس كنويلوا لوي .ردشا تافو

 نانلوا دقع هدنسهزا یول یحزکس نوا هلآ هزکنا
 . زدن رپ ند رلتام ولید "ریلکنا ندا اما یه دهاعم

 | Abraham و6 ا

O 
 نانلو هدنتلآ یتسایر كنوتغینلو ود قود ۸

 1(لی) ید, هد۱۸ ۱ هلا ۱۸۳ ٤و ءهالکو تئیه

 هد ۱۸۵۲ .یدشلوا لخاد هیوتشاق ییدتا لیکشت

 ك (لی)و ندرارادفرط یتسرس هلرراکهظفاسح

 لیکشت وتن اقرب طواحم یردلوا بکرم ندنراریکشرط
 دقع یندقافنارب یضرغتو یفادت هعاهسنا رف «بودا
 . ردشغا

Abergavenny ( | ) كنهرلکنا 

 یرب (یواغ)و هدنتلایا (قونوم) ])
 راثآ «یسر وک زن لزوک

 شا ۰ و یراهاخرمد « ین دعم روت < ید هقینع

 ۰ رد راو یسل

 | یمورقرب

 شوط هدایح وقسا هدنس د الیم

 فواغرا
 . رد رپش هد رزوا

(byۆAbercrom)ارج ریلکن ا  

 ےرات ۱۷۳۸ «بولوا ندنرا
 AES ۱۷۹۲ قد

 ۔هطآ اق رھآ هدعب <«

 هرازسنا

 هنغلن ادناموق یرکسع "ریلکنا نلیرد وک هسص» یشراق

 هد ۱۸۰۱ هدهسا شلک بلاغ «قردهشلوا نییعت

 ردشا تافو اور

 كتهزیلکنا ی
 هدنلحاس یتکلم ( سلاو) رث یاوو ةربا

 «بولوا رش رب مکعسم هدنعآ یربن (یاونورف) و
 رد دو اه

)Abernethy)یترا ( یان) تكنايح وتسا  | 
 ی رب

 «یشراق هرازسنارف هد هقیعلب و كنف

 رف هد ۱۷۹۸ و شا ه رام هد هنایوغو هدن را

 ۰ رد ریش كحوک ر هدن ر زوا

 ۰ رد راو یسل اها ۱۷۰۰

 | | يو اقرا
 بولوا نکاس هدنلجا وس یریکد

 ر ریلید ی ذ (انعیا)و رول وا دای هلم ان

 یدنتکلع رشک ( ۸۲۲2۲6 )
 كنرا

 كن (الیس) < هد رزوا یرب (گسناح)

 ضع ۲۳ 6۶۱ ۰ رو و دلا هوم لک ۲۸

 . ردعقاو هدیفرش ؛لوط ۷ ۰ ۲۲ و لامش

Abrinca Ui ( ) تكندسنارف 

 شنام ۸ ۳ و 7 ندنما وفا یسا

 و هن یر ۴ ا

 یدا ر

 كنب دل ا مش هاش یک اح هد هدناتسدنه 17
 a ینید الا و هد رعش ك رعد ھ یلهد | ورا

  Ehردشا تاقو هدنح ران 5



7 
ETR 73 

 [ ۰ هلیرویب تعج ۱ 1
Abruzzes) ۱ 7ایل تا و  (Abruzzia# 

 «ردیتکلمرب قیم هبلوب ا كنایل اا | 7۰

 هاب رېن (هراقسپ) «بولوا رظان هنبریکد قینایردآ هک
 ۔زک م ؛ ردشفلوا میسقن هتلایا حواو ؛شفلوب هب کیا

 ک) و (الیوقآ) «(ونارت) یر
 یسلاهاو «هزام ولیگک عبرم ۱۳۰۰۰ ییطس

 ss“ .ردسوش ۰

 . رد رهبصق )ی

 ر قانامرواو قلغاط

 ییالوصح . ردسقوح یربساو د روق « بولوا

 ندنارفصو كیا «بارش رب «یعای نسز دیبا ساپ

 ۰ رد رواکنح یسل اھا ۰ رد رک ییانص ۰ رد رابع

)Abrudbanya)هس ۱ ایاولسار  
 ر هدنتل ایا )ر PANN ) ك ایدوربآ

 روا یرلن دعم نوتل او هداحم رب قلغاط ۰ رد هیص

 و
(Arua)داواسناوت (  

NC) 

 «بولوا عقاو ۳

 1 هولافدوربآ

 یی NECE رد رېش ر هد رق یرلن دعم نوا

 ۰ رد راو

 مس

 هدنناسل ریکتروب (۸۳۲۵1۲05) ولو
 «بولوا كعد « جآ کرازوک» مر

 هراایق لهرطاحم قوحر نانلو بیرق هنعطس ٩ ریکد

 لحاس تاس وا یرارومشم كا ہک ءردشملوا م
RS ۳ها  aضع  EEار و  

 ضرع ۷ ۵۷۲ ۵۱۳ هدنلحاوس (ایهای) كنايیلیز
 ر هدنتسوا كرلیک هدايلیزارب . ردرانانلوب هدییونج
 . ردشغلوا هکر رانف

 ها زا نیسح ن د نسلاوا) | ی 1
 ) ۲ نتا وا » ] )۳ یر الا مصاع ن

 [ .هلب روی تعجارم هنس هلک

dio jı_Si| (Aberyswith 
 ,دنتکلغ (سلاو) دوخاي 9 دوسرا

 عقاو هدنسیقالتلع كنب رار (تیوسیا) هلا (لویدر)
 لزوکو یتراح هعقدلوا ءیسوفن ۰

 ا و ی کد
 . رد رپشرب

 .ردراو یاها
 ۰ رد روهه

 (هناقیلب زاب) كنايلاسا (۸ظ2]۲10) سا ۷
 .NE TRON ۳۹9 ۱ ور

 یسیلاها ۷۲۹ و بول وا هبصق رب عقاو هدنن ونج ارم هنسهلک « ظفاح» |

 ۲ 1 ۰ رد راو

 یسیح رکس دخل كاتا یب |

ELردشم روس مکح هنس یدب «بولو  . 

ilr 1 E 1د ارد  

 هببصتسم كن رب (نوکبآ) اکو د ل ۲

 ه رپش یهدن واو هب هطآ كح وکر نانلو ه دیصرم واو

 ندنتشهد كنب راراتات لوفم هطآوب . ردسا نلیریو
 ولو ییافو لو ایم كهاشم زراوخ دمت ناچاق
 العلاوبا ا او الطب .ردشلوا باب یش غوا

 ر و تاک خاصن 0 اص 2 دجا

 رب هد رق یربن ج ونق هدناتسدنه | A بآ

eردهرد . 

(Absyrt) ۱ 11هس ه ر وه هدب دق ناتو  

 | دیکح (هدیکووف)

 REN) ىد ەر شىھ «بولوا لغوا ك ا( یر

 یرلمدآ كح هدیا تبیقعت E PEK یو « ۵ ۵ ۵ رص

 عقأ و هدنسهرب زج

 هدنتسوا لو ینیرهح راب «نوحا كا لوغشم

 ید رهم ۾ تویلدچ ندن رانکر نر لویو
 رو شفا هی هيمان

 ؛ شفیغاط ¢

 ا
 و ايحاملاد (Absyrtides) نازانن“

 دیه دلا چاقر هدنسبشس را

 9 هب هي ان و تافارح ضعب

 شم رودل وا هد راهطآ وب ی (تربسآ) یشادرف (هدیم)

 رب و هم رسا و «ندنفیدل وا

 یرلهجلشاب ك رادطآ

 رد راهطآ ررغابو

 [. هل روپ تعجام هنس ات راهسا

 هدناروت ینیدل وا ند را هبصد ر 2 1

 (سابوت) مويلا «بولوا روگذم
 .ردلغج یشوا ییع فرش لود

 دیف نا رو ۱ ید دایر

 ۳ ۱۳ 0 )ى هاصبآ

 ۱۷ رار هلیسهیحان راج هرف

 بم

 ۰ ردیعسا كنس هع وغ

IEءاي «ه زآ ء«ورسوا  

 . رد هیحات 14 ها دنس

 هلم س وفن ۰ یسیلاها ؛بولوا یواح یهبرف

 اع ند

 نددالیم ندلوا سصع يا نددالیم ۱ سا

 سصع شد یعب ر دق دیه رکص سه کیا ۰

 . ردندن رار وطار «اامو ر( 4 ۰0



E 
 ل پا

 . ردیسا كنحاق ر ندکولن ندا تموکح هد فروا
 هدنغاچس E نورقآ

 . رد ریش رب یزکسح اضق

 عبا هتساضق (دما) هدنشالو رکب راید ۱ و

 ندجالو رم بول وا هیحاتر ۰

 .ردعماج نهرف ۷ و «قازوا رد تعال

 هززح رح بوقآ ا 7 5
 . رد رب رب ورو ولیکو د

(Abel) 1كلياه لغوا كمدآ ترضح  

 ) لیاه « | . ردتیعما اراصالا نب # ٠

 [ .ه روپ تعحارم و

 ءبولوا ندنرلارق اراعا (۸۳6) ۱ لبآ
 انا تفایضرب هدنخح را ۱۲ ۵۰ كدالیم ۰

 ندکدشا لتق ی (قیرا) یجتلآ یرذارب وب هدنب
 هرکص هنس ییاو ؛ شنا شولج هیت .هرکص |

 . رد رلشلبا لتق یسیدنک «بودبا نایصع ر(نوسیرف)

 EL ندس جوسا (-- الوتی) | ۱
  1دخ قوج كب هب هیضایر مولع «بولوا ] إل

 هدالس ور قار زرت یر رد 8
 . ردشغا تافو هلن ۹

 -د رق و هبصق جاقر هدنیطسلفو لآ

 ىراروشم كلا  بولوا یمسا ك

 .روئلوا 9 هدن رلام

 هلربق رب هدنعسا (هزیوله) (۸۳۵۱۵۲۵) ۱ رالبا
 کم عقاو هدنرانیو ليس هقشناعم نالوا ۰

 هبهذنو هفسقو كوا 0 2 تاب
 ددالم . ردشلو تربش هراس دو تافیلأت قلعتم

 هدن راوح یربش (تنال) كنهسنارف هدنش را ۶۹

 هد هباع رب ندناکداز «بودا دلوت هدنسهبرق (هلاب)

 ند رهاشم كشن یصع جم دات ینیدل وا بوم

 زالم هنسرد كن ( وپماش ود موی وک )
 ههجرد كحهدا تباقر هنیداتسا هدنفرظ تدم زآ

 هس ردمرب صوصح هن دنک «نکیا هدنشاي ۲۲ و شک

 هدسراب تیاپنو هد (یروق) « هد (نولم) «بوحآ

 هقلح «قرهالشاب هنسیردن هفسلفو باداو قطنم

 زواه یکی جوا یسهبلط نالوا لخاد هنسپ رد

 ءبودا تی

 ليضع ىلع دناقعو تایهلا از ی ۷

 د رکص ندک دا ت راهم بک ید هدنفوب 5 رهدبآ

 ۱ كن (هزب وله) یسه دیفح دل (ترب وق) ندنویناحور راک

 لبآ
 تمواقم هنناو نسح ك ربق و .شفاوا بصز هنکللعم

 نالوا"لصاح هدنرلنپ «هلکمەمەدىا
 .وک + (ایانر) ءبورحاق یتسدنک «هرزوا قلوا

 قرهلوا یزهقالعو قشع هرغ «هدارواو ءشمروت
 هلیس هقوشعم .هرکص ندکد لک هايد ینجوح كک ٍرارب

 و یسجمع دزبق هدهسیا شا حاکن دقع ایفح

 یس هجن كن هقش اعم

 یسی راب هک یسیدنک كرهیغا تعانق هدهلج کن

 وضع «بوصاب هدفاس ینیدلوا هدقمای هل وسه دیفح

 شهرپتشا عطف یتیلجر
 ارور نایهر بوک دن اوت

 ( یوتناژرا) ید یسهقوشعم «یک ینیدلوا لخاد

 یاس ءرالبآ هیس تقوا
 ندکیا «بوقی فد ریا بت وزوا یارا تلش
 هدهفسلف ءهدهسشمالشاب هس رد رو رهجآ هس رده رب

 «یکینیدلوا ش نچآ ریغیح رب فلاح ه ربهاشم كننامز

 مدقن هنایلقن ینایلقعو تح جد هدد اقعو ام

 یتقد رظن كنهياحور لفام ندنکیدشا E رو

 یراثآ ضعب ییدتبا سن هدهرص وا «بودا بلج

 : شلسا قارا ورو مابنا هللا دالناو شد

 كنابهر «بونلوا بصن هنتسایر رتسانمرب ًارخوم
 را ۱۱۰ نوهغیدشیلاچ هکغا قیش یلاوحا

 ضذر یساحور سلجم (ناس) هدنسیدالیم
 هاو و: نوا . شلوا موکح هلداطاو

 ندنو ِط

 تمذ ةیربت

 یب ڭى یزبسأنم (ینولق) هدل وب «نک ردیک

 رهطم هش وفع كن ای: هلیتطاس و فن وا هغ ار

 هل ر و را كنارعه و قشع « رگ دمشق «بولوا

 ل رج قدهلوا نالا AE EI كن هنامزو «لازوس

 ثافو هدنخ رات ۱۱۶ ۲ كدالیم كرهربک هلردکو

 . ردشلدا هجر و عبط دان اعفد را .ردنشعا

 هجرت كرالبآ (نیترامال) ندنسارعش ریهاشم هسنارف

 شا رب وص هدل وب رب هنا عاش یکانزوس ل

 اط یدک قاژ-ناو) روپاقم قوملقو

E ۰. ۰ ۰۰  

 هلی اونع « هزبوله یکی » ادیلقت هنناتساد كنه زیوله

 ۰ ردشم زاب E هدنن ر وص هبناکم

 ریس 7 ناک هدنس داو ند را ( درا لا

 رد 3 س

 (نویع ج ض) هدنغاچست ورب ۳7

 ه دعق وم رب لزوک تیاغ ع ه دتساصو



 س

 كا

 ۔اسیلک مور رو یسوفن ۱۰۰۰ «بولوا هبرقر عقاو
 . ردعماج یینکمو اسکا ناتستورپ هد رب هل رس

 : | قوسلا للا
 كلیباه یغوا كمدآ ترضح «بولوا هیرق رب عقاو

 تداس ش

 هد دین ر 2 ه دن دعو

 ۷ تل بش دبص3 ما 1

 (قوس) مویلا .رونلوا مز یتیدنلو هداروا یرازم

 وا .ردفورعم هلیما (یدر یداو قوس) دوخایو
 . نیس آر طقسم كل لب لا.یرفلا زرهاط

 نویع جرم هدنغاچس تورب | ا ل
 ا )ی ا :

 تی لبآ) نالوا روکذم هدناروت «بولاوا ندنرلیوک

 یهباخ ٤١ .ردونظم ینیدلوا ترابع ندن وب (هکعم

)Abelland 1كنا اسا.  ( هدا اات ellanda)ا تیم )4  

 ۲ ۵ تن ریش (و ابلی) ۱ ۰

 . رد رهش اچ وکرب عقاو هدنبغ هرتمولیک

 li (Perrot ۲ Ablancourt) ۱ و

 (نرام روس نولاش) كەن ا

 ۱ ؛بوغوط هدنسیدالیم حیران ۱۱۰ ۰ هدنرپش

 ندنراناسل ءدقنات و و نانا .ردشخا تافو هدنګ ران

 وكلا

 را هجرت هعذات رانا قوحر هب هح زسا رف

 « هد هسا شلو ترهش «هلبس یرلتحاصف «ی)هجر

 . ردلک د قب اطم هنب رلصا

 (عجت ربا) كنای رییس A bk( 11) 7 تیکبالبآ

 و ییا 5 هش رب

 2 كج وکر ب عقاو ه دنن لحاس كس رب ندرلز و و «یاج

 .یدنایزکرم كنب رارانات (قولاق) هلیتفو هک رد یصق

۳ 
 . ردپق

 ۳ | بیداخلسآ بول وا وو مرا

Eصوصخل ا لعو «شم زاب یے ران لصفم ر |  

 «یناب راح شوب عوقو ه دنتیب رلینم را هل رلیس ا ربا

 «بول وار و ذم هدنارول

 دا ٥ دیسصع

 نارباو

alلیصفم كب ییناعوفو قلرصع ییا یاب ام ا  

 .ردشتا لقت

 | طش لبآ

 هدارواو « الوز هب دیصق ول «لوا ندل وصو هد وع

 وا عقاو هدنتس دا ون ترا

 98 ضرا 7 یقب «بول

۱۰ 
 قو 88

 ا ندن کد ثدابع ۰ (لعب) نالوا هنانک ندشن وک

 . رد رلشل وا قسم ى بضع

 مارصم ۳

 تار حب «بواک تعا ح 9 لندن و یصم كف و

 هدنف رط بغ كني ند را |

 بروح ۳3 «یدا لح ر

 ) ميارصم » ءیالوط ندنسما نقد هیاروا ی وتعی

 .ردشفل وا هيم هلتفاضا هنتسهک
 . ردن ونظم یییدل وا لح ناد

 «بولوا ندنراخروم ایالآ ا ۳

 نددلح ۱۲ هلیما « یساشاع اوروا» ۰ ردشعوط

 1 ضعب را هلی را ادنهو «شم زاب حرار ثرابع

 ۰ ردشمرپ دشپ راق لق ید هبدینک رات ران آ

 یاهتنمكته ر وسا ( ۸161 1561۱6۳) | نچ 1

 هدنسدیحات (نرب)و هدنسي غ بونح

 «دلیسلواب راصو عفن رم ثباغ كنعقوم اک رده رر

 .رد روم شم هل يبس قفلو هراغمرب نبردتیاف هدنن رو

 لیا (راوان) كنايناپسا (۸۵۱:۱۵5) إس اتا
 كح وکر هدنب رق كن (هدلوت) هدننل

 رد راو یسلاها لر زا

 ر هدن راوج زاریش هدس راف

 هد راع" وم ضعب هک « رده رسم

 شنحو وذ یارحا «بؤدیک هیاروا یہیلاها زاربش

 رد راکیر و 0 لاا ج .راربا
 «هلفلوا بلاج ینیرلشوق قجرغیص ییوص ایوک هک
 ۔ربلآ ندررپ قازوا «هلیداقتعا قلوا عفاد 2

 نا دلا ۱ کا
 كلام «بولوا لب رنک كب هلیتفو س رار هلیموق

 شفلو یشتنم هدنراتهج یلاعش قرش تكناشیمآ ةعجم

 لیکشت
 ندهعنخ كلام یدارفا نالوا د وح وم مويلا .روبدا

 -ارب ضعبو ؛شماکح هنسیضارا یتموکح (وواهوم)
 . ردشلیاپ هن راذ رط هدانف ید ا ۳هدنک

 -وجلستلود (ناولپپ ن غلطق) ۵ E خانا
 «بولوا ندنساما تن هیق

 ریکنحو «شلوا | یمالاریما هدننامز ق قوس و او

 ۱ نام رق هنآ

(Abnaqui)لاها كنیل اش یاشمآ (  

 .یدىا شم وا بص هنکل رسا ارا هدنم وعه تكناخ

 ۱۳ ۲ رزوا طه ندیفرط ززا كنارام

El EDهدخروپسا تساه دن رات  

2 

OY 
8 

 | (4ج) نوک و



 دان هننافتلاو ا ا ا هها ۰

 هر دخل هداروا نک دنا هنافوو

r 1 |ی تا تا رو  
 او )ت ژز) «هدتتلایا (ناوم 9

 ند رلغاط بلا (۸۲۵۵۱06۲۵)
 ء ردغاط رب عقاو هدنسهیحان (نرب) 1 |

 . راد ر وی دم هایکلا ز وک كن راه رظنمو عقوم کد

 هد (ایزلیس) هللا ما وب س . ردهزنمس ۸ یعاشرا

 .رد راو خذ رهورذ ضعب هد رق (غزشریط)و

 ؛بولوا ندنرهبرق ناجرج | نوین ا
 یاجرطا ىلع ن دمت ن دجا رکب ] ۱
 هنسهلک « رکب وا » ] RE كن (یتودنم " الا

 [.هب روپ تحت
 وا یشهداز هحمع كاولاط ۱ و

 ینلر رادهح هدنافو كت ولاط ءبول

 هددها شسیا ثمر و ه (تسوبسا) لغوا كن ولاط

eیب نوت «بوود هنفرط دلدواد ترضح  

 ردشعا دهج هنسلوا عبات هبیلاراشم كابارشا
 . ردشفلوا لق ندنفرط (بآو) ییقد

)Abensberg(ور یعاشآ  

 یربن ( نآ ) نليڪود هب هنوط ۱ ربا
 یک رزم هیحات SS تكحوکرب عقاو هدنرزوا

 ندعم لتروکوک . ردوا یتوف ۱۱۷۰ تولوا

 یرهبمولط قیرحو یناجوسنم كوب ؛ردراو یراوص

 . رلیرب دشت يوا یعبرش ؛روتوا لاعا

 . رد راو یار کسا رب هلاق ندرلتوق غربسنآ

 ك (رارول - سونیتناوآ) ندنیخروم رهاشم

 ۱8۰۹ هدربش و نويل وا وب . 9
 دویب یشراق  (لراش) قودیشرآ هدنسیدالیم خیر ۱

 . ردشعازق تیرفظم رب _
 0 هداینام رح یکسا (۸0۱۵0۲۵) ۱ ا 3

 ردیمسا E ا
 تدابع هرق یعی هب (هناید) د) یی

 هد (هدنالنیف) یکسا ور (Abo) | وآ و

eki 

 أ

 ها 3

۱ 
 ۰ ید ر ۱ ردنا ث

 (اروا)

 و با ۱

 هک ءرد رهش رب مقاو هدنسیلامش تغ هزتمولیک +

 < بولوا یزکم كناضق رب رونلوا دای لما وب

 .رذراو یشهناضتک رب خساوو یسیلاها ۰

 ینوتفلارادرب شقلوا سیسأت.هدنتم رات ۱6 ۰ كدالیم

 (سروفغنبسله) هد ۷ «هدهبسی دا

 هعوج رب هدنناسیل هدنالنیف
 راو ید

 ردشغلوا لقت هلن رهش

 .هقرباذ ماجو نواص هقوح . رونلوا شن هنوقوم

 كدالیم ربش و ۰ ردراو یترا كاشیا كبو یر
 وا سیسأت ندنفرط رلیلح وا هدنخم رات ۷

 یس زادا ذکر كنهدنالنیف كد هن رات ۱۸۱۲ «ب ون

 هد۱۷ ۳ .ردشلوا بارخ هان اعغد دقن رح .یدنا

 یدقع لع كنهدهاعم رب هدننب ج وسا هلا هیسور

 . ردروپشم هلیما « ینهدهایم ونآ » د

 شلاق كنەدنالنيف یرهش ونآ هدن رات ۱۸۰۹ كدالیم

 .ردشمک هنیلا ك هيسور رار 4ر سەح را نالوا

 ۔ولیک عب رم ۷۲ ۲ دم یعطس اإ ینیدنل و یک سه

 هدنهاکشیب .ردسوقن ۰

 راهطآ قلایق قماط رب یلهرطاحم كب هدنقح نافس ربس

 رازاب هک ءریلیند (غ روت) هدناسل هدنالتیف .

 ین

 رذ راو

 ردکع د

 (یلاوار 7 مقا ی 1

TEALیثهورذ تیک وب  

  A Eردغاط رب . 31

 یعافترا :بولوا عقاو هدیقرش لوط .Ve و

 تایم
 ندنف

HFا ضع  

 .ردهدنسهرآ هزيم ۱۵۰۰ هلا ۰

 دنه یر ندنامز یکسا
 رردیک هشت رایز 0 هو ره ناقص
 وا روا وا ر ی هدنحا یرهراغم نساسح و

 مس

۳ 

 یشەیلامش یاها طظ

 .رار ول

GEE (Abbot) 
 یدالیممعع یجتل ]نوا تنه لک | هل یمسا

 او هب هیبهذم روما 0# رد ردارب , کیا ند راس وپقسپ

 ره كەز کتا كفلناستوریو < زارنا شعب

 ۰ رد رشت | تم دح ةن سد هنف رط

9 
 و

 | رو 1

 اراک رو اکنجو هاب راترنک هک ءردموق

 -رشیاهننم كنب رلغاط ایالاهه (۸۲0۲5)

دام تتكلم مانآو ه دن
 ه

 ۰ ۱ ۳ راردهدقمرب دنلوب هدنحا وق روق د
 یی ر وسم ود

SIA NES و ىراس 

 رامان «بولوا ( ماداب ) ی مسا لصا كموق و | كغروب سز «دننعا كنب



 و بآ
 هیت هلیمسا ( رونا ) نالوا كعد «نمشد» ندنف رط

 . ردراشفلوا

e 3تن ا قدم اور یا  
 ANE (ناک)

 . ردم »ا یراکدرو هنب رېن (تروه) یکه دەزىلكناو

 [۰ هل روپ تعجارم ءرەلک و ]

 داو فرا

 - وآ ( سوی ولبآ دوخاب ) ۱ |

 هب فایر مج یار سویو سوینولوبآ
 نایریو ندنفرط رلبرع
 [. هل روپ تعحارم دک

PSكنهسورپ و راک دب وادنت ۱ زا  

 ات

 » سوینولوآ « ۱ . ردسا

 هدنرزواكنهطآ كح وکر هدنما كل وکو لوکرب عقاو

 . ردهدنن ونح هرتم ولیک ۰ كنم ریکد هغ ۰ رد رهش رب

 هبونح ندلاعشو ۰۲۵ لوط هغ ندقرش كل وک

 هدنماقم یعایآ «بولوا هزم ولیک ۱۸ انو ۱۷ یضرع

 هرم وص هلسهطساو یربت (یروسوس) نالوا
 ۰ رولیک و د هلن رب د هدنسیقرش لامع كل وک هظآ

 نداشخا بول وا

 . ردط وب رم
 ندمورو لنامم یسلاها ؛ردراو یسهباخ ردق ۰

 ۱ ین طیف aS الی

 نعپ (ایولوآ) هدتفو كرلنوا «بولوا هلاق ندن

 هکلایو «هدهرق رپش نالوا يمس « سا ةنب دم »

 . یدا هدهطا هعلق

 ہیک ) هدیغ یاش رفآ (¥0۳8)4) ۱ یو

 E ك کلم (یوهاد) هد (قرش ۰

 یسهعلقو روس

 :RRL ا ضرع ۷ . رایتشااب و
 هزنم ولیک ۰۶ ند رګ ل اس «بولوا عقاو هدیقرش م

 قلموق ر رهش ی و ریه ۳۹٩ ۵ و هدن دعب

 یسیلاها ردق ۳ «بولوا هدنسهب روا كنهووا

 ینیدل وا طا هلف دزح نرد یا هبمصق ِ رد راو

 ارش ییا نانو ص وصحم هرادخح ه دنحا یک

 :هطاحا ههر وسر ندقارب وط هدنعافن را مدق ۲۰ چد

 هایرلساب كرلریسا نالیوط هد رح یتسوا روسو
 م ردشغلوا نییزب هدن روص 3 لتشهد

 یرکیدو «یح زوقط یر (Abhon) ۱ ا
 ییا ش دم ات اب اب هدب د اله ی یجن وا | ۰

 ران امر ول لس راب « یسیح رب ا كل بهار

 . رد روپشم هل رب

  هموظنم رب هلال ا ا « یشرصاحم ندنفرط
 راس هلاتک رب راد هنلاوحا مارت كرلاپاپ یرکیدو
 أ ردشقا رب اس

 ۱ ینهییرع لحاوس كناش رف )Ab008( ) ان وبا

 ا ندن رادطآ (هب رانق) را

 . ۱۰۱۶۰ .ندیایو رتشر تكنسهطآ 0

 E یسیلاها
 . كد «تکر» (Abondance( ۱ سنادنوآ

 | امورو یناوب یکسا «بولوا
 اب وئفآ اکو رلیلن ات و .یدنا یر نم ابا ك رلیل

 ۱ قرغ هرکجح یریوصت .یدررید (,40۷«)

 ر ولوط هلا هویمو كڪج هدنلا عاصو .شلوا

 . و .یدیا ترابع ندنلکیه "ربق رب راتوط زون وب
 ٩ ما كن راهو یرک دنا چو دهل الا "مر زون و

 . «بولوا یزون و كني مان ( ایئلامآ ) نالوا یسهعض

 نالوا شقاب هنسیدنک هدنفلقحوح ینو یزشم
 ۱ . یدیشقاا شح هرلیرپ

ETكند سارق هه 09  | 
 1 7 ۱ سلادوا

 ۱ كویر یزکرم هبحات هدنرزوا یثهرد (سنارد) و
 «نرشاو» ناشلوا لاعا ءلتیلک هدنوا ۰ ردهرق

 یسیلاها
 . ردس وشتآ ۰

(Baie de ۸۲۵۵/۵966 ( 

 (Bay of هح ریلکنا یعدا لصا

 كنس هیحا و ۰۶

 یسل اھا

۹ ۰ ۰ 

 ۱ سلادوا

 هجرت هل رابعت « یوق تکر» «بولوا ۱۲

 [ . تعجارم هتغل و ] 3

  (Jean ۵ ۰و |

 0 سلادوا

 . رد دنسا عش

(Ab |: 7هدنتلابا هتشپ هدناتس را  

 قرش هرتمولیک ۸۵ كروک ذم ا تب
 یسیلاها ۱۰۷۲6۰ «بولوا ربش رب مقاو هدنسپونج

 ۰ راب هنل وا

 ۰ رد راو

 ایا (موس) كنهسنارف (۸۱۲۶۲۱۱۱۵) ۱ 11
 اص زا هک (موس) و هدنتل لبو

 کیس «یسیلاها ۸
 1 ٽوغ « ین هن اتمی «یتکم منم «یامل «یسهعلو

 . رد رپ رب یک ه

 «یرل هل شرف ءیساسبلک نتم هرزوا یسی رامم لوصا

 «كيلبياو «یشاراح یربم ص وصحم هکم رب دشبش ذا



 ۰ رد راو یر هناخ راک صوصخحم هنلاعا هیقاتو

 راو ید یرلدش راف هفیطقو هتوح لکم ه

 0 E ى

 ا رد ا

 1۳ تكتنساض . ردشفل وا رکرو لاعا هدار روا

 ۷ ۶ یسلاهاو زنم ولیک عج سه ۱۰

 ۰ ر دبس
 ند دعقج كلام ەداقر مآ A D07( 1116) | و 3

 یزکرم هیحان كن (هنیلوراق) یونج ) ۰ _
 هدنف رط بغ كنهروک ذه تبروهج « رد رهش و

 «هدنسهرآ یراربن (هناواس) هلا (هدولاس) بول

 هدنن رق ۰ ردهدن رزوا 1 هیاو

 الشاب دکیهفلشیا ءهدهسیا زاو یعاجوا یا نو
 هزم ولیک عبرم ۲۷ یعطس ڭكنسهیحان . ردش

 یمهبعش رب كنب

 ران و زک یی

 )رو لیس ندارن یا
 هدنسهرا نادنه لا یز هدنازا کا هب ا

 هد یرب و «هدنا رفضا یرب «هدنسیحا ون هوا

 بول وا نما كن هب رق چ وا هر زوا قلوا هد ت

 .ردیسار طقسم كن (ی الا دی ا دبعن 8 دی ر

 كن ( نا لب نت دا دم -

I.لوې هدنعها جم[ دوخای هب رق و ای هسیا ینآر  

 . ردلفح یلوا هب هب رق رب

E ۱ 7هخرا وو «ینیدلوا یدآ  
 ر » ییدلید د (وهآ ةناخ دور) ی ۱
 . رد ر وک ذم هد عطاق ناه

 بلفوا كعد « ساتم » (۸۲۳6۷) | 13 1
 هب رقو رهش قوح رب هدءدنالزیاو هزنلکتا ]

 تانیراییکرت یرلنوب هک «ردیا بیکرت یتیرلتسا كو
 ۳ زکح هد رکذ هدنسهرض یارک

 هدس راب (۳۲1501 1 ۸13 ۲)یس هن اسبح ۱ ۳
 . ىدا یسیموع ةناحسح یکسا كنهسنارق ) <

 هدننامز لالتخا ویب مفاو هد را ۱۷۹۷ 9
 نونظم ۱۹6 هدهناخسح وب ندنفرط لالتخا پچ
 بول وا 3 میز | ځسح ه دعب . ردشغل وا مد

 . ردشغلوا مده هدنحت رات ۱۸ ۵ 4 اد رای

۱۳ 

 اد الف رق زا

 ی بآ

 تا شن :
 یر نویز وسار های

 یزک اضق هدنسب ونج ب غ هزم ولیک ٤ ال رپس

 NI نا ای0 هک ددری
 دج نالوا شاحآ «هرزوا قلوا حاص هنن افس ربس

 لزوک ءیسلاها ۰

 . رد راو یی هبرپخ ینا ضعبو یناسیاک رب
 تا «پبولوا تاد ر لده ۱ بولوا تاذرب ندهاص 1 ۳

 بیقلت هلبقل وب هلیترسانم 2 ب

 ۰۰۰ . ردعقاو هد رزوا كلو

 . ردشفل وا

 هدیونح یاقیمآ (۳0268]۸) | ° ۷1
 یس دع دق E OE (وقاس)

 ندنرلحماف لوين سا
 هلیبق رب ترابع ندیشک چا رب م ویلا «بولیدا اعا

 بلک نامه ییا یدک ید ا
 رردشعشیلآ ریلکت هل وییاپسا بود و وا

Eعقاو هدیلامش یاشمآ (۸ظ1۱1۳1) 7  
 (نوسد وه) مری کلی سم هرااکنا

 کر كنيحاو واو كربنو لوک رب هد رق یرفروک

 ۰ ردیعسآ كعق وم نالواینهرادا

m~ 

 هعلق قانح هداغب (4ط5٥) ۱ ا
 ams هرغن مویلا هدن را وح جز

 . ردیعما كنهبصق ر یسا شل وپ ه دلحم ینیدنل و

 ك (ردنایل) هلا (وره)
 -روق هداروا «نوحا كم هب یی مو «3رشاد رآ

 ..ردشملوا بای مش ییالوط ند ریوک ینیدلوا ش

 باغ ) 3 * | سودا تام هداسلع ره ۳ 1

E(هن وفدم)م ويلا < رد ماست  

 هدنحا یرلم وق كن هب داب یرلهارخ . ردفورعم هایمان

 هوا ارحا هدنخ راد ۱۸۱1۸ كاالم «بولوا نوفدم

 ۳ یواح ییرلعما كرلن وعرف یکسا هدناب رفح نا

 . ردظ وفح هدنس هناخهزومه رد ول هک ردشفل وب هح ول

 ۵ ردو رب توش ا ل 4 * ۰ "

 یهاش نارباو «ندنرآهقشاعم

 : A ۱ «دتتس»] .ردیعدق مسا كن رپش هتتس
 [ 1 نفت تبار ی اليا

)A bin80)(سیمات )هدهزنلکنا  

 ۸ ۵ كنهرد ولو هد رزوا ی

 ۵۳۰۰ .ردرېش رب عفاو شش لاش هرتمولیک

 یزسانم کسا ربو یرا زاب صوصح هنابوبح «یسیلاها

 . رد راو

 | نودغنيبا



۳ 
 ۲ 1 ۰ مدس

(Apaltchin) ) ۰ ۳(قسوفر) و  

aلحاس كن كن ر )8 رس ) «ه دنتلایا  

 : رد ریش كح وک رب یکم اتو هدن راس

Apparowpett ) ۱ ۷ ۳كناتسدنه (  

 ۔وکح (ماظن) هدنتکلم (ناکد) رر

 هزم وایک ۱ كل د ابآ ردح SG مبا 4

 ۱٩ و هدنلاش

 (نوسول)ندن ردطآ (نیلف] (۸0۸۲) ۱ 7 1

 (نای اما ۶دنسبل اش لح استاتسم رب خب
 ع كل روک ذم لحاس هک « رد رهش رب ها كس رهم

 د دل راز .ردراو یسلاها ۵۰۰۰ ایش .ردیناهل

 . ردندشماقو باشخا یسهینا ییالوط نرد رک

 . ردعقاو هدیلاش ضع

 لاها كنیلاعش یاقمآ (۸0۸0۱۵5) 111
 هدهقیکسم هلا هعق كلام ندنس هیلصا

 یرلرپ (هن رو 2 لد د هدارع و ر) ها (ودارول و)

 ال یر وه كوي ر ریٌشال وط هدل ابج عفاو 0

 ضب هداعلاقوف یشدراق هنس و دی لح هر كناشرمآ

 هدکشالاغتشا هلقلیل واچ اباد بولوا یراتموصخ و

 ( ه وزپ را ) اد نما یک یرلقاط رب تکاب راز

 ما زول هدم بودا ناکسا هدن رلس روهج

 تحاص

 ؛شاسولح هنو روم ا وقت ,رزوا یافو كنب ردن

 ۱۸ ۹ داف رام یک اح زا ( ی دد و

 ك كان ردارب «ه دن راب

eT eیر  

 «هدنګ رات ۱۸۱ كد الیم «بولوا

 یتموکح ریلکنا هن رزوا ییلخ

 . ردشفل وا داعقا ندنذ رط

(Apaches) (نامش در مآ  
 oT س الاب

 «ردموق رب ردا رادک و تشک. م اور تاب

ES O dg RE 
 هلرلن و [سصصم رارپ کهدنسهیلاعش تهج كنب زفر وک

 ندصخش كي جاق ر نوک و «نکيا شفلو نوکسم
 هل رلیل هقیسکم «رلن وب «هدغفشک كناقرمآ

 هلیلاعا تاع م ضعب «هلیتتسانم قلوا
 یرافاط رب ۰ و هلیعر ز ییادغب رف و

 لا rN OTE (زا اد

 ۰ رژ ردهدقم اش ه دشد

 ۰ رد رابف

 را مه

٤ 

 E ندشفرط رایلامور ل رات ۷۵ هالیلالبق |

 رب ەدە كلام (۸۵۵۱۸۸۱۵۵) الا
 « یاملآا»] . رذلابج ةلسلس س

nm E (Apalachée) | هش هشالابا 

  تهح كنس هر زج هبش (هدب رولف)

 ۴۱۰ سج
 . رولیکود هیاروا

 . هداقبمآ شم تا 1 الا

 (ناتسح روک ) كنهعقجم كلام ۴
  بودیاناعب ند رلغاط ی هدنلامش E نانل وا رابع

 ۲ هقیسکم «هرکص ندکدحشا عطق هزنم ونک ۰

 ارج ندنعا ودر رپ رولیکود هه رفروک

 . ردطاص هنبافس راس ردق مو

Apalachicolaكلاس )  

 لاش كن (هد رولف) 0 هلوقیش شالابآ
 عقاو هدنرعا ك ناشوا داب هلمات و و هدنسب ع

 جوا . رد رکی كنغاڪس (نلقنا ف) هک «رد رهش رب

 یک هدراراوح وا

 ۱ «بولوا ینهلکسا كنناجارخا قوع, نالوا لصاح

 -دس یرلک دنیا لیکشت كراموق ییدکود ك رېن قم آ
 ۲ ۰ ..رلپ هشانب رل كحوک رکلای و ندر

 . رد راو یسلاما ردو كيب

 هدنسهب غ لحاوس كناقب رفآ (۸۵۵۳) ۱ ۳

 | «ردر رب هدنتکلم BS) هتک ) عقاو ۳

 ا سپسأت ربش رب هما ویو «ناکسا ندنفرط رایلکناف هک

 ی ةناشآ ) هدنخ را ۱۸۱۱ كدالیم نکیا شغلوا

 ۴ رم (رب مو ؛ تیر ندنفرط یوف اقبرفآ رب مان

 ۱ . ردشفلوا طبض ندنفرط را ریلکنا ید

 لوطا ( Apa mea) د وخاب 6 17 13

 ما كرېش جاف رب هدقارعو هروسو) "۰ «

 هل دی رهش هسیادم یک هد هرم یسیج رب : ریلپک دق

 ٤ رد راصح هرق نویف آ یسجک:ا ؛یدیشغلوا ناکساو

 «قد
 ایم .آ) Apamea tos هزچسآ 9 0

 كوي كا كنيلوطا آو «شفلوا همس (سولوبیج
 د هبروس یسیجچوا ؛یدیشمکی هنکح یهاکتراجت
 (هیماغ) مویلاو عفاو ه دنس هب ونح تهح كنهک اطنا
 روناق سویکفلس « رد ریش ر فو رعم لما

 | هاو هد هرز یسبجد رد 9 ها ان ندنف رط



 پآ
E,یسیعشب ؛یدا  aهدن راس لحاس كنا رف هد هر زح  

 یا هح یني دنلوب ك (یسهعلف مور) مویلا ل

 هدنفاصتلا لع كنداحد هلا تارف هدقارع هد یسجتلا |
 .رد (هبحد) وا مدق زا رک ارد ریش (هب رق) و

)۸4P41804(۔ناس) ہدیطسو یاشمآ  

 ةیلضا لاها هد کک (رودزولس
 ن هما 5 هن E صوص# هب هم دق

 رک د بول وا عقاو هدنکنا یا كناکرب ر شع وس

 .ردهدنعاش را ه یه ۱ 8280 لی اب اد

I 
S3 

 ر
 «روینلو ناکرب قطنم ییا کید هدنسهیف شن تّهح

 ۰ ۰ و

 ینتروص لوکررب عساو «بولوط هلا وص یرازعا 4
 . ردشلآ

 | زون
 ییطس «بولوا هيحات 7 د (هووب)

(Appanoose)كلام هداشرمآ  

 عقاو ها ا تهح كەم

۱:1 

 هدنسبدالیم مرا ۱۸۷ ۰ یسیلاهاو «هزام ولیک معبر

 : ردشوقن۸ ٩6 هروک هر رخ او

 . ردب رهش (لیورنس) یزک ر .ردقوح یرلن دعم روک
 هدنتلایا (زولقوو) كندسنارف (۸۵۷) ۱ 2 1

 ۰ رد رمش ر یک ره :E یر (نووالاق) ب

 «یتکملم» «ینوفن ۱-۰ e «بولوا هدنرزوا روم

 هدهجح رد 7 « یراهقى راف تحامراپساو اچ

 ۰ رد راو یسهجح

 (هنات) هدنتلایا یابع هدناتسدنه (۸۵۱۵) -
 د رمش ر هدنساصضق

 ۳ ) نو و 1۳ ورخ Apchéron ( ù ا د وجخای

 نالوا لصاح ندنسعازوا هنحا دلزرح رح كنلابج

 .رد رهش ( وقاب ) یزک م
 ندروپشم هل راو وف طرف نل وب هدنحا هرب رج

 یرادق» 17 تكنسيلاها

 ضزا رب هری زج هبشوپ و

 : رار ويقاب هل رظن

 یججرب كداليم (461) ۱ ۳
 یسیدسک براو ترا بطخ

 (اولوغ ) لصا نف
 حو «زارحا رت رومأم كوي ضعب هدامور . یدنا

 خد هنفلاضعا یسلجم نابعا نانلوا ریبعت (وناتس)

 . ردش |تافو هدنش رات ۸۵ «هرکصندقدنلوا بانا

 طب ساقف هاف 3اس

 هبس وب
n» 

 ردە ر ر>ح هیس .
 ی گه

 سدیم یتشد رز

 نشي مد رخ

 ندنس هم دق "یلاها هسنارف عب

۱۰ 

 حس

 وتو

 ریش امور( ۹ ۰ سو رآ) 1

CAنا روا ما  ED 
 ی (نایرموت) قلخو ی (سوراق) روطاربعا « هاب دصقم
 و د) د نایت د ایه را YA «هد هسشم ربدتآ لتف

 .ردشغل وا مادعا هاب را ك (نایتلق

| 
 داما ینلوصا كما هظفاحم ندهلزو تدم لوط

 دی راحت هدیاب وب هدنخ را ۱۷۹ كدالیم
 فرعم یوصا یکیدتا داحشا هد ۱۸۱۰ «یرهالشاب

 . ردشلوا ثوف هد ۱۸6۰ و

(Apert)ءبولوا ندننو بایرا هسنا رف  

 ی هب دغا ترابع ندهبیاسو هیاویحداوم

 : ردشخا

 شما نوت تاتک و

 اس اق هدهم زال هحرد كداوم قحهنلوا ظفح «یلوصا

 هرایط وق هکنن هدنروص قج هيلا اوه هدعب «هلیسلد

 ندکفلدها هلزوک یرلزرعآ كرایطوق «بولپ رب دلوط
 ۰ اع

 ۔اریما هیسور )4P۲4×108( ا

 راسم ود «بولو ندب رال اشم تل )وا ارپ

 كلوي رد رب كل رلن دا س ا ییساغ ود كنار

 SEDE باس هجا اب هنس | ترش تکا 2

 ‹شم ا زف هب را اقر یش راق هرليلح وسا «بولوا

 ۱۹۷۱ كدالیم . ردشعا طبض ییراهطا (دالا) و

 . ردشعا ثتاّوو 1 «بوغ وط هدنخش رات

 ناب هدهفلاس و ا
 و تشکر اا را ارب

 تلود . ردندن رلاشرام هپس ور «بولوا یور

 هد ه رام نالوا عقاو هدنسهرآ هیسور هلا هینافع
 ي و دا و ا

 رملا) هح روطاربءا | رد ومو

 هد دام حران ۱ ۷ ۵ ۷ «ك رهدآ قیوشت هیت وط

 طبض ینعقوم (لمام) «بودا بولغم یرایلهیسورپ
 ندنکیدمهدیا هدافتسا ندنتیبلاغ هدهسیا شا

 هد ۱۷ ۰۰ کیا هدقفوا هکاحص «بونلوا بلح

 : ردشعا تافو

 | سا
 ہاوس كنيحو دنه ها یک ینیدلوا یس راوس بول

 خب رل هطب رخ محو لکم د زاروا ها فشک ىلج
 كل د الیم

 ی

 :ردشت اتافو هد ۱۷ ۸۰ «بوغوط هدن ربش (رواه)

 هلا هیسورب ی (هث

(Après de Mannevillette ( 

 وا ندب ران اد وق نیفتم كنههسنارف

 هدنح را ۷ .ردشقا سشنو مطا



 ش پا
 هديب ونجح یاش مآ (۵۲۵00۵۵6)۸) ] ۰۱

r OR E 
 رد ره هدنس (هنایوغ) هسنارف ۰

 طرح رح هدن رق كن هب رقرب ناثل وا داب 4ما و هت ر

 . ر ولیکو د هب یسالطآ

 ۰ روت و

 .رداص هننافس ریس یسارج
)A PP 014 16(هدهفلاس هدام  

 3 ی عقد
 بیرو هش عا ك ره نالوا ناب 4

 هد( هنایوغ) e . زد رگ كا
 -اها ۱۵۰۰ سه كران دعم ناليراةيح

 یعمق ۸ نیز J ۵ «رد راو یسیل

 . رذب رابع ندنسهلع

 هدننکلعیوسان كنايلاتبا(۸۳۸16698) | ۰ 1
 هدنغاصس (هاناتساق) ) ۰

 یرلت دعم نولا هدنرلیداو

 كلهزتم ولیک ۱۰۰ نالوا, بيرق هشعآ

 لدعم جد

 : ردرېش رب ٩

 هد اع قرش هرم ولیک ۱۰ كن (وروس ناس)

 .ردراو یسیلاها ٥۳۰۰ «بولوا مقاو
 ندنرانوعرف مدق یصم (۸۲1۵5) | ۲

 ۲ و نامه دلم تولوا شلدرپ

 هلی ه رب زح
 هنس ۲۱ «ڭرەدى| طرض ییرهش ادص یعد (نودیس)

 سيراق و «شثا س ولج ا لوا

 ( سیسامآ ) ندنس هعس «ه رکص ندک دروس تم و =~

 (ارفا) کوب . ردشفلوا علخ ندنفرط صخ مان
 راربد ید (ار هو

)Apriglin0)یوا كنايلاسا  

 ایا (اربربتح - ی ربالق) هد شکل

 ھ) د ۳

 ۱ ونال را

 قرش هزم هک 4 كن (دم زوق) رد ریش رب هك

 (یارق) بس نایک و د هنب زفر وک (هتن ران ) EY ه دنساب ونجح

Eeیسیلاها  

 رلحاغآ رفع و رلغاب قوح كى ا

 «بولوا عقاو هدنرزوا یرم
 رطا ۰ لد راو

 و
1 )River-eyاAps)اس وا  

 ۵ دنس د هاب , ونح تهح كن ایل رود

 دیس « سلاو یی نونح» كراریلکنا ۳3 مئاو
 « هزلکنا یی » یتعی (دنلکنا ون) هدتکلع یرلک دشا
 رولیک ود هنس رپم (یادلم) كل رهدنا نا رح و رنغایس

 ای كىد يدو تكسک و تیا قرط یا

 .ردیا نایرح ۳ كنار رب و هل را

 نو ت
 «ندیرلماس ر یدزلیم سه ی اد

 یدا نادنناد رک اش رهام لا ك (رتس) و

 .ردیاچ رب

) ۵ 

oT ۱۹ 

  BENT (Apfelstedt) ۱ ETا و |

  4ندبغ بونج هدنتلایا (هکیروت) .

 سفاس ) «كرهدا نایرح یرغوط هقرش لام

 هدنراوح یرپش (ندنسا) ءهرکص ندقد راپ ی (اوغ

 یررهش (لاث روژ) روم 7 رولیکو د هن رم (بلا) ۱

 یرغوط هغ «قراترآ هبعش رب ندرت و هدنن رق
 كنب رهش(اتوغ) «ه رکصندکد شل رب هل رېن (نیال) «هالایرح

 -روه) ربارب هلکنواو «هنیرپن (سن) «كرهک ندنحا
 ید رارب هلکنواو ءهب (ارو) روش ؛ه (لس

 (بلا) هلهجو وب درک هنم ریبک رہن (سم و)

 لیکشت لانق رب یعنص ایو ییوبط هدنسهرآ (رسو) هللا
 .رویدنا

 روپشم لا كمدق نامز ( ۸۳۵۱۱69 ) لا
 آن رامایسر ل م

 رهش (نوفولوق) دوخایو ( غ ولس ایآ) ايو هدنس
 تک لوا هس ۳۳۲ نددالپم و ؛شعوط هدنع دق

 شا باسشا هني رقلا وذ E «بودا تربس

 اچ هسر ینوک رب چه كنب رع كنئاذ و .یدنآ

 ینیدپای «بولوا یورم یفیدلوا شمهمریچ نینستعشن
 را ىم «ردا 7 ههيموع راطذا یرلمسر

 اغ اک ا ا قاع هنسهفرآ كنهدرب
 5 «كنیحەردنوق ر هد راه رڪ وا قح م کند

 «ه رکص نڏک دتا ناب قید هدنفح یه ردن وق نيم رآ

 یتغیدالشاپ هضاربعا ید هدنفح یعا ج كمر

 یرافوب ندهردنوق »

 و و «ردروهشم ینیدغاب هد « ردقوب كقح هغم# فرج
 ردك ردشمک رخ لف برض یزوس

 هب هسهک هتشب ندو ۸۵ 3

 : ندهدرب سپ <« هح دیشدا

 رو ردق وا یسدنک

 هدنیسا (هبساپماق) یو ؛شماع راقمح ین عمر

 ءهنشدیتنا یملوا ا کربلا یر كناتسحر

 هسچلاب یراثآ .شقرا شح هنسیدنک ییهیراج
ER)ضمب كنهرهز یسرب قشع هاب رلعهر  

 ندو ف 2 2 انا ر هک رد رابع ندیربمسر
 ۳ ردشغ وا .دیلش

(Jacques Appel) ۱ 1ندنرلماس و  

 هدنریوصت هرظنمو عقومهجلاب بول وا
 ۱ ۱۱ هال :یذیا راو ییزاهم

TTردشعا تان و هد ۱ . 

 هد لاا (انکرآ ) كنور (۸۵۱۵0)

 « رد رمش رب EAR و والپآ



 كنب ریش (هناماق) نالوا یه سا 6
 یرب (شخاب) و .هدننشفرش لا ؛رمولک

(AI ۲ 1(دنالر ومس و) هدهزملکنا  

 كجوک رب قرهلوا یزکرم كنفلتنوق ل €
 هدنسب غ لاعش هرم ولیک ۰ کنم رام

 صوصح هنایوبح .ردعقاو هدنرزوا یربب (ندا) و"

 رد راو یتکو یرا زاب ۱

 هیت للا "هد اش رشا (Appleton) دوتا 1 1
 (نسن وقس و) ندنس هیل ام ریهاج كن ل 3 3 3

 كنا( یاغنوا) زک رد
 وو «هدنرزوا یر ( سقوف ) ؛بولوا یک س
 (ناغیشبم) و (وغاغ و) نالوا یاس ید 9
 یسیلاها 0۰۰ .بولوا مقاو هدنسهزآ یرلوک

 .دافلوا یتدشو عیرس تیاغ یایرج كرم .ردراو

 هنوک ندنوک یددع كردن ام نلیریوج هلی وص

 ۔ ردەدقغ را 1

 (نوود) كنهزیلکنا (۵0۵1600۲6)۸) ۱ 3 دان

 ك ی
TES 2 

(Apeldoorn)هدکناف  e 

 رخ یوم ا
 8 عقاو هدن رزوا یودجرب كنب ره >

e ۳۷۰ ۰ا  

rب تكنهیسورپ  

 هدنتلابا (ایلافتس و) عقاو ه دن رط

 نالواتتصم هر E زر اق

 .اها ٤۱۷١ :بولوا عقا و هدب رز وآ : گو (رپما)

 .رد راو یرلن دعم ریمد و ی

 اےکخح يدق لا و (Apellicon) ")| نوت

 لا و كيلو
 شقا دلو هدنیدق رمش (سوثتن) عقاو هدنس هب غ

 عج ییراتا ك ( تسارفوتن) و وطس را .یدا

 .یدیشعا سبس ات هناطتکر باو ەد ەت او تی ریو

 ور ندننرط .الیس) اروم یراباتک تهاختک و
 . ردشفت وا هی ام

 كن هعمجم كلام هداشرحا (۸۳۳۵۱۱۸۵) ۱ 1

 (ناتسج روک ) عقاو هدنسبقش بونج

۱ 
0 
1 
ِ 

۰ 
 .ربنازوا

 ن پا

 ینعب قلتوق رب هدسنفرط ییونح قمش كشروهج
 بولوا مقاو هدنرزوا یررم ( اهاماتلآ) .رداضق
 یسلاها و «هزام ولیک عیرخ NAN یعطس

 ك

e ۱ 28رایاد كنەيىسورب  
 ۲ E ی اب کر

 (غیوسلسا) یتیدلوا شا طبض ند هق 5

 یسلاما . ردن رهش ر عقاو هد رګ لحاش لتتلایا

 .هظفاح و غیص ینایل .ردنرابع ندیشک ۰
 ۰ رد مس

~~ 

 ندن رلهیحان هرحم وسا )4PP82811( | لزپا

 -دشل رب هيس هبح اد (لاغنس) ءبولوا

 هزبمولبک ۲ یضعو 4 ۵ لوط نازصطس ردا

ESره بولوا تک نریم کیا هیحا و  

 (دور) لحاد یر

 نالوا لماش یناها ۳۲۵۶ ۰ یوررد بن رلوا هک
 ریبعت (دور) یبراخ یرکیدو ؛ردرپش (ل زا )

 (وسبره) هاکو (نحور) هک یرکم بوتوا
 .وا قلغاطو عفترم تیاغ یقوم كنهیحان .ردیرهش
 (جچ سن ربج) .«(سیتنس) یرهورذ تسک و ءاا بول

 . ه دن رات ۱۵۱۳ ددالنم هیحات و " .رد (روماق)و

 : رذشلوا لاو ةع ا رک شا

 | لزپا
 ر

(Appenzell)همان و هدهرګ وسا  

 « دور لخاد » و عقاو هدهیحان ۳

 ۱۵۵ كنیرهش (نرب) .ردرهش رب یزک م كتیروهج

 هلکن واو هني رېن (رول) سو هدنسیلاعشقرش هرتمولیک

 هدنرزوا كنباچ (رمیس) س نلیک ود ه (نیر) رار

 لاب «یتراح تاناویح یسلاها ۰ بولواعقاو

 ۱۰۱ .ردراو یرشاط یکلب ییا تیافو ینالوصحم

 (دابسیاو) هدنب رق . ردشفل واسسات هدنسی د الیه خراب

 .روینلو یرهارخ كنسهعلق (ولق) و یرلوص ندعم

 نانازوا هنو كنايلاحا )Apennin5( ا

 تهچ لوک فلاح E ۱ لب
 ندن رلغاط ( بلا ) هدنعقوم (ونیساق) عقاو هدنسهیلاعم

 ات ندارواو هقرش ردق ۾ (هتک و) .كرهدبا بعشت

 یے وطه قرش بونح ردق هنسبش راق كتسهطآ العس

 وا لابح هلسلس كوي و هلیحو و

 3 رند « نئپآ یا » رزق یار بولوا مسقنه

5 
 هک چ
 ج

 2 ؛ رول وا ات ردق هنعاط (و را روق) هد هتک و

۲ 



 و روا

 ردق هنغاط (ونیلو) هک رد « ننپآ

 ٩0-۸۰

 یطسو ) هیس

 ( ی راهیعش هناق س وط و امور بول وا بش

(pennin romain, toscanتعشت ندیو یجد  

 هدوب هک :ربتبد «ننپآ ییونج » هنمسق یچچوا ؛ردیا
 (یراب) اف یرب «قرهناللاتح هدنن رف ( اجهرحا)
 ا ر ەك دن رق (دتنا ر وا)و

 یرکیدو هت

 ده هب زاغ وب

 (اتیسه) لر هک + ندنسهن رو | كنا رالق ا برع ی

 (ووزو) یکه دنراوج لونان یب
 هتسهاسلس ذاا یی وذح رلن اکر را یهدتهح وا هلا

 یرهورذ كسک و كا ثانسهلساس نئرآ .رارد وسنم

 ییا كن (یحورا) :ردرلنوش
 « (و روق - متن وم) رو رب مان (ولاواق هتنوم) ناتل و

 . رول وا

EN یهح 

 - دتن وم) مقاو هدننبا قناوبخب هرم AT یا

 عقاو هدنتلای امور هرم ۲۸۶۰ ml « (ورامآ

 . رده رمم ۳۰/۸۰ یعاشر أ

(Apo) ۱ | 1ها (ورودنیم) «هدن ربا ر نییلق  

 حاط ر ا یردطا (هغن اوزو) ۱

 َ (هروت و - هت وم)

 1 2 E رو 2 یه مای راد را ال

 هم وج تهح تنس ەر رح (سورغن) ند رلهطآ راوک

 رد راو هطا رب فور عه لا 0 ه كنم

 هرولآ
 نیک رم رب (قو روا) ا هل اعم ۳

 ۳ ملا دیک وس دا دراز تا لیکشت

 یرغ وط ب هل اھ نلدت رلغاط قلات ایا ) رد اتناس)

۳" 

 « ق رهقا

(Apuré) ۱تهح و یاش مآ  

 نانل وا ربع « سونال » ك (الئ و زنو) ه دعد

 ندرلغاط ی فا رطاو رش ود هام رله ووا حساو

 كل رودیا 3 ید ییراوص كرار قو رب نايا

 هرکص نداب نج هزم و اک ٩۰۰ اس رقت

 .رولیکود هلن

 ( قو روا)

 كنالا وز و زر یک

 . روق هنلاح لوک رب زسنایا پوصاب یب ا
 روی ره

 (الن و زی و) هد ونح یاق ما( 4P6 ) ۷ رونا
 ام دودح 9 ردیتل ایا ر تل ادب د ا ۱

 ردوا همس عا و ندا دوا سەي

 هرې (اتم) ابونج «4یطع رب (قوت روا) ارش
 A1 ° .نددودج هلرتم وکح (ایبهول وق) اب غوو

 :رد ریش (ودنان رف - ناس) یزکم «بولوا یسیلاها
 مس

 كني ونح ی یاق مآ (Apurimace) ۱ قاعروا

 ناعس ندنل ابح 0 ۱ را ( ف “۰ +

 قوح رو «یرهقآ یرغوط هاش قرش بودا

A 2اب ید ایرام-  E 

۱۸ 

- 

 نوزامآ) + ته ید ینیراوص ها را رهن
 رب رولیک ود

 . رد راشقا هاب رظن یسهیساسا ۵ هعشب د (نوزامآ)
eو لب ۸۱۱۵36 | ۰  
 ا 13 یم قاع روا

 . ردب رهش ( یاقنابآ) یزکیم .ردتلایا رب عساو ناک

 کم ۳

 ال لحاس كن هعنج ۱ .منکو ا

 (راوالد) و یعس وا_یسا و هدنفلتن وق (لت ساق و)

 . رد رپش رب " كناچ رب نالوا بصنم هن رم

 5 ۱ ی

 اد وا
 هر بش و ای ابطق هدنغلهق ود 1 دلو

 نالوا تصام هنس روم (OU نلیکود هنغام رب

 ۱ (راعاو) و ترد هننع لحاس )ا(

 ۱ 1 بول وا عقا و ه دنسیورش لاش هزام ولیک

 تاناوبح «یسەيعانص تالوصحم قوج كى «یسیلاها

 هدنګ رات یطسو نورق .ردراو یسهعلق رو یرا زاب

 رم یسهصوصحم تیبها

 نر هب ردنکسا ( 110 ) | ولون
 هد نګ ران o٤ دال یم «بولوا

 تتر وقو 23 را E ٤ ناما هناسیع ترضح

 هدنل و قیدصت توج كہااراشم ی دن )رس

 باره ر دوس فا بک اظعو <|

 یدک ارد

NS) ۱ ۱دوتا قاش را  

 تالاا كنتم 2 (ای ویل و) هدب | ابماولوآ

 كتابا ٤

 ی. ب) | نایک ود هنی رم (

 بول وا روش رب ۱ از ا

 (ورب) و ا ییاج (شییو)
 ندرلنامروا ی هدن را وح .ردعفاو هدن رو تند ودح

 جارخا هبایوزوآ «بوقیح یراق ولاق هنیق هنیق لک
 رول وا

Apollodore ( 2 ) نان و ı_š 
 نددالیم : تب ولو لدا و وح ي يدق ناو e | رودولوا

NO °ا قوح كم .یدروینلو هد هنن ۲ لوا نخ  

 9 قاب یخ ران ريا اسا رب نکلا RN وا تافیل

 ۲ ندنرتا لصفم 2 هد كن وب هک رد لو

 7 رودولوآ
 4 دن رلس اھ ا

 | لوا هنس ۷6 نو ام تول

. 

 3 هر و یسیطعب كن و یا رغح . رد رپ

  (Appoquinimink)كلام `

 كوي ( راعاو) را ۲
(Apolda) 



 طب هتول
 . ردشم زاب 1

 قم ربث بویفکب یرللکیه ینیدای .یدیا تایح ر
 .یدیا بقلم هایبقل « هاوید » «ندنغیدلوا یداع

 ریز یل لو و دو
 وا ا تاش هدنس

 ۱ رودولونا
 تبیبط ل

 رار .e هنماا سوغالو ربیتوس سویا

 وا E رام ى كام ی

 عمه هلرم قشمد « «بول ی ات ا 7 | رودولولا

 ك (نایارب) .بوغوطلوا هنش ۱۱۱ نددالیم .ردفر

 می هدن ر زوا كن هن وط هاب را  رادکح و و هاو

 هدنعسا (ایلوا) هلی وتس (نایارت) هدامور «یرب وک رب
 :هناطتک رب ءانب رب نالوا ریعت (قیلیزاب) هم ك وی رب
 سیسات رلانب یلیخ بارغتسا بلاج راسو یلوب وص رب
 ندنفرا (نایردآ ) هرکص ندننافو كنايار .یدیشعا

 راد و لوا هنس ۱۳۰ نددالیم «قرهلوا
 . ردشغل وا مادعا هلا

 : تولوا یرادکح ر ۱

 ل وا هک" ۷۷۵ و

 «قرەنلوا طبض یتموکح ندنفرط (سانانوغ نوغیت 1 )

 .ردشلریدزو یرابرد ایک ا راک یا

 هند ا فا ۳9 1
 ندن رام از ناتو شا “| 2 رودولونا

 «داجشا قیر وصد كن هکل وکو ییلح دل رلایوب «بولوا

 ردشعا فلات باتک ر هدنفح قلماسرو

 رودولونا ۱

0 RABE "Aro ») 6 نولوآ 

 هبانک EEE EES ینینب اص

i؛یهلاكبطو كفراعمو عياتصو نونفو كرون  

 كن ( هنونال) هلا یرتشم نانلوا داقتعا ههل الا وبا
 عز یردارب كن (هناید) نالوا هانګ ند رتو لغوا

 (سولد) ندن راهطآ (دالقیک ) ) كنان و ایوک .یدرونلوا

 س <«زاقیچ راقیح ندکیشب ؛بوغوط هدنسهربزج
 نالوا شلوا طلسم هتسهدلاو هلیتلالد ۵ (نونوب)
 : شعا لتق هافوا یالپ یک هدنعا (نوتی)

 رب ندنفرط یزنشم ل (بالوکسا) یهلابطو لغوا

 ندا لاعا یریدلپ «قرهلوا ریکلد ندنلتف هلم رب دلپ

 هن رزوا كنو . شمریدلوا یرلنج مان ( بولقیک )

 ر «هلکعا نن هنبزو رب یتسیدنکیزنشم ههل الا وبا
 1(تیهدآ) یکاح [هلاتح] (سررذ) عقاو هدایلاستتفو

 ۵ (دیمونال) ارخۆمو ؛شعا یعر ینیرانویوق

 رخ ومو

۱۹ 

 زد رلن وس یر ر وپشم ها |

 طو ۱

 و پا
 (نوتین) یهلا رک د نانلوب نم یک یسیدنک بورک

 و ۳
 -رام) ءبوشالوط هدنزوب رب اهد ثدم رب .شقا ان

 هی اعم <

Eومأم هکم روس یتسهبارآ  

 روس كن رهش (اور) هب) ایم وم

 هرکصندک دبا رد ۹ (سادیم) و (سایس

 قرهنلوا باج
u ERE OE EO 
 ش٤ نایف وا ےہ ست هند دنک س یرهروهشم لا هک

  0؛(هنفاد) 2 نلید الی وح ! هنح اغآ هنفد

 زاتم دلغمریدارق ییسهصاخ كم رو ربخ ندبیغ س

yT (هردنسک) ےک یتیداوا یا» 
 یسهدلاو ك (نوتاف) و ( سیوروق)

 هلرکرب ندرو «یلجر شمل هغلاطو نوزوا ینولوآ
 لورک تیاع نابزوط نر ای

 نلیید (هز وم) .یدرردا رب وصت هدنن روص لناقیلد رب

 ایوکو دنا تسایر هن رلیرب هسیفت عیانص و فراعم
 هینای هاک (سانراب) کهدنراوج هنن آ هاک یار هرات وا

 (نوتیله) کهدنان وب هاکو (دنیب) ی هدنسهرآ هلاخرت ها

 یربش خد هلا رمق .شمردبا ناکسا هدنرزوا یعاط

 .شعا (هنیل#)

 هک شم ردیا رشن ییابوو یتوم یرلقوا ایوک «بولوا
 كنول وآ

 راو رهناخناهکو  رادبعم قوج كب صوصحم هنندابع
 .یدیا یدبعم (فلد ) كا هک «یدا

 -انو هلا دق نانو (Apollonie) ۱ انولوآ

 هدقا رطا نانلوت یشتنم ینید ا

 تش س ۵(نولوی) ل 4بسق قوح
 ا و یمن اوا هلیدبسانم قفل و یدبعم

۳ 

 دوجوم مویلا یراهناریو هک« یدبا هدنب رق یرهش هی وا
 رادمکح اینودک ام . ردفورعم هلیمسا (نایوب) «بولوا

 هد رېش و لوا هنس ۲۱۳ نددالیم بیلف یجشب ندنرل
 دواب ولم ندلف رط(سوح و)لد زوادرد دوو
 هدنسیق رش لاش كن هم ر وکه دقل د ان رآ هنب یسیجکی| س
 «بولوا فورعم هلیمان (نایوب) هنب مویلا هک «یدیا

 . رد هیانک ندننا رثأت سس حوا هد و

 یسی۶ 7

 كنادناخ رب کسا ینیدنل و بوسنمكناشاب نطصم ید رک ۱

 برغ تاکینالس هدا ودک ام یسیججوا س .ر

 کسا » ینعی (یروخ ویلاب)مویلا هک؟ یدباهدنف ر طییونج
 ردذو رعمهلیمان «یوک

 و وزوس) رخ قم هک «یدیاهدن زفر وک س وغرب هدنسبیغ

 فورعم هلیمان (یلوبهزوس) مولا «بونلوا هیمست (سیل

PE E Eلحاس ریکد هز سک د رد  



1 N, 

 مافنس ینعیهق رب یسجشب س . ردقحم ه لیا مور قرشو
 (هسوسهزرح) مویلا هک «یدا هدنسیلاش لحاس كنز

 ردف راعتم هیما

 ءبولوا زاتمهلیتفص «لقتسم»و «رح»ینعی (ارتولا) هک

 هد (اینتی) یسیج دب س .ردینطو كنژوید فوسلیف
 هک «یدیا هدن رانک كلوکرب هدنشالو راکدنوادخ ییعب
 . رداسم هلیسا (اینولونآ) لوک د رکو رہش 4 ک الاح
 لحاتس 2 هب راسبق ه دنیطسف یی کس جک

 یسوا ربش لید (فوزرا) مولا هک «یدا هد رخ

 رد وذظم

 ۱3۲۳ هدنرا هما رشت هک « ینا ه دیشب اک تب
 تای وکسغآ ندنرروطاربعا امور هدنسیدالیم می رات

 «یدا هدنسهطآ درک یسیعتلآ هه

 كل رپش یا هدیل وطات آ یسیح زوقط اچ رام

 . ردشفل وب یسهمانتمو رب

 دوس جم ]و
 زا ۶ یرقدلوا نعا ناکاو طض )را
 2۱ روا نوکسم دای لاس ردا ظ
 یسهعلق . ردروتسم هلرانامروا قیص تیاغ یرافرط

 هرم هلی 1 كنور (ایولوبآ) یسرادا کس و

 38 ۵و ۳۶ یدیلاشضرع ۶ ۵ ۳۰۰ ودلک

 ۱ . ردعقاو هدي غ لوط

1 )yغJa — . Apollonius 

 هدن را وح هیلاطن | (1ه. P6 سویولوا

 نداری در یسا نالواشفل وب هدنن رق یره یربوکو

 را ولیف سویلطب لوا هتس ۲۰۵ نددالیم بول وا

- 
 دنهم 7 شا ت رپش ا هد كب / ار کت دنا

EA 

 و یک (تنافود) و (دیهسرآ) و (دیلقوا) هک او

 ورم .رددودعم ندردح وم كنهيضاير مولع ید

 هدندنع رابع .ردیقاب مویلا یرثا رب ل کم راد هئاط
 0 هيما (سوینلبآ)

 Apollonius .„— در

 9 لا ا | با ولا
 لوا 0Y 71% او ۲۷ ۱ نددالیم بولوا

 مایا ملع لیصح ند(یاهلاق) «بوغوط هد هب ردنکسا

 تاکرحكنوا هجا هب هج رد كحهدبا تباقر هداتسا

 :بولوا روبجم ی

 هلعبقل «لسود ر» هلتدسانم وب و

 «نکیالوفشم هلسی ردن و میلعت هدسود ر
 بلح هب هب ردنکسا «هنن رزوا ییافو ع وقو كن داتسا

 ناف ران سا ندنس هب اد وسح

 «شقا ت ۵ هس ود ر

 ۰ ردشل و ترش

۲ ۰ 

 ا اكر ويش ءیرهننوا
 ا ا ا شم زاب رارنا لیخ
 ر روصم ینتحایس ریکد كن ون رح نالوا روپشم

 هب هنسل ا رثک او عبط هلتاعخد يع «بولاققاب یسهم وظنم
 9 ه دنیا سوی ولوا لسودر حس ردشفل وا هجرت

 و 000 هک ردراو ید شازلکیه
 زسافو لشنداق رب جافصیت روا تاجر وا
 كناقو ر نیغزآ یهراج رب هدروضح یسهحوق

 نم 0 الشاش زوو

 ه زوم لونا لکیه و .ردشتا لاعا لکه رب مسج

 . ردد وح ومهدنس هناخ

 ,Ap 101۲۲۵88 ,تانام) نر

 21 دا ۱ سویولوا
 ر شغوط هدنرېش (نای) نالوا ا مسا دک

 ؛شعا مال یبهذم كناروغاتیفا هک «ردفوسلیف

 هبروسو یلوطاث ۲ رار هلا (سیماد) ندننادرک اشو
 تحایس ردق هناتسدنه «بوزک ینیرارب رثکا كقارعو
 مدت سه رو هب ایلاتاو ناتو هدنند وعو «شعا

 هداع قراح «رارب هلا لشن ییاعع ینیدلوا یک

 . یدیشعشقلاق هتساعدا ا "یواد هللروص ر

 «قرهنلوا د رط نداعور ندنفرط (نورت) ملاظ رادکح

 نعي (سفا) هدعبو « شا باسشا ه (نایساپسو)
 ر صوصحم هنسیفسلف بهذم اروغاثیف هدغولسایآ

 نادرکاش قوح كب ندلاع راطقا «بوحآ هناخهرد
 راینخ | كب مه دنخ ران ۹۷ كل د الیم .یدیشتا بلح

 اعم . ردشعا تاق و هد روکذم رهش لا ینیدل وا

 ضعب هداع قراح ELS یرارص اتم او, یا

 (سانیلب) هدندنع راب ع .ید راردبا ت
 . رد روپشم را تا عحسلط

 ۱ سوینولویآ

N E 

 و فورعم هلیمات مکح

 ندنن و وع یال و كن هب ردنکسا
 یسهناموجعم تعیبط « بولوا

 هلیبقل « نزح » ینعی (0150016 لوقسید) هاهنبسانم

 هدن رلنامز اا ) و (نایردآ) .یدیشفلوا بیقلت

 .ردبرد ك (دوره) ندنو وح دن ؛بولوا تایحر

 یاتک وح رب كنينانوب ناسل ندنسهلج راث آ ینید زای

 رکید ندا وب و هر دنگسا هبن س 0 2لا قاب

 -وظنم 2 (سوریموا) روہشم عاش (سوینولوآ) رب
 فیلأت یباتک تاغل رب ؛هلبا عج یناغل دوجوم هدنرلهم



 Ss هدد |

 شا قلتافووآ
 لوغشم هلافیلأت هداروا كرءهدیا جاود زا دقع هلن داق
 راد هنس هنایکحبهذم هلیلاح ةجرت كنوطالفا .شلوا

 تینادحو هلیاونع «یهلالوهجمكطارقس»و «ییاتکرب
 ردق هزعامز یرارثا ضعب راسو ییلأت رب هدنقح

 هجرتو عبط هلاعفد هدایوروا «بولیب هنلوا ظفح

 - سویحول) یمسا هجبنال_(۵۱60)۸) | هو

 بهذم كن وطالفا 0 (سویلوآ

 هدنح ران ٤ ۱١ ا دالپم هک «یدنا مکحرب عب ات هنترکح

 «ب وغوط هدن ریش رب یکسا نلید (رودام) تسنوت

 تدم رب كل رهدیک هیامور فا

 نکنز هد وع هب دهن آ ه دعب و

 . ردشلدیا

 الو
EO 

e(۳0121116یوب)ما وعلا نیب هکا  
 تایسقت ثنايلاتا . ردفورعم همان

 ایا هناقیلیزایو هتنارتوا ءیراب «بولوا ندنس هم دق
 لاها كن ایل ویآ . یدیا عماج نسیضارا كيرلا

 ایداقرآ رخ وم «بولوا ندنسنج (قسوا) یسهیدق
 .یدراشغ ا ناکساو طبض یشیرلاروا یرلیانو

TSرد لسا و  

 ددالیمیلنانوب کیا «قردلوا لغواو ]۰
 یهینانو تایدا هد هیقذالو تورپپ هدنرصع یحدرد

 لوبق ییاسبع نيد یرلیدنک .رلیدبا هدکشا سیردن
 را آ ندنفرط (نیلوج) روطاربعا رخ وم «بودیا
 قلعتم هغلنایتسرخ ءهننرزوا یسیردن نم كن هیئپ اص

 هجرت ر روز ندرت هک ندزاعمزاب وا شح
 یزوا اه رب روصم یت رودغم كناسيع ترشح هلیس

 هیقذال ًارخ م (یلغوا ینعی) یرب كرلنوب .ردشلاق قاب _
 2 E هد هين د داقع «بول وا یس ویقسد

 هینیطنطسق «هلکعا ذاا بهذم ر صوص |

 ٽافو ( هدنسیدالیم ےیرات ۳۸۱ ) ًاقاعتم «قرەنلوا

 .ردشخا

 | سلوتلوآ
(Apollinopolis )هما وب  

 ۱ هیصق کسا El هدایلع صسهد

 ۱ یرکیدو « « دوس ) عب (ایام) یر «بونلوب

 ۰ ید درونلوا قیرش هم اب « كجوک » ینعی (اوراب)

 یدبعم مسج 6 «بولوا ا كلي یسیخ رب

 3 ر هک اا

۱ 

 ۹ یعاشرا ۱

 ها

 ی با ۳۱

 تهح كنو یرکید و .ردفورعم هلیمات (وفنا) م ویلا

 دوخاب (شوک) الح ؛ یدا هدنن رق كلی و هدنس هیلاعش

 . رولید (دفدص)
tê. 

 هد كل ETE (S Apolline ( ا | هیلو

TEشا لوبق ید تاع تا  

 فیقو هدنس دالیم هزب ۳:۸ هک «یدا ريق رب

 هشت 1 نالوا شل رضاح نوجفارحاو ء شغل وا

EEو ن رتکلب  

| 
 ا i سویلوآ

 یاش مآ هه

 تر ی كلام ا سقواموآ
 زر( وی هد (اینحرب و) ندنتس هیفرش تاموکح

 ناعبت ندن رلکنا ک هدنفرط قرش ك « رلغاط ینام»

 لوط ۰ رولیکو و د هر تن رہ (سج) «پ ودا

 واک ۲۲ ییغاشا کلا ؛بولوا هرم ولیک ۰

 ناب رح كرو MM Gs رد اص :NESR راس یس هزم

 ینعی قلت وقرب فورعم هلیمسا كنو ید لحم یکیدتبا
 2 ی را طس بول وا اضق

 . ردن رهش (لیروولف) جد یز و «سوفن ۰

 .اوتسا طخ ہدیہ غیاق رفآ (۸۳0۲0) ونونآ

 ء رد رب كن هیح ز ماوقا نایاٌشایم دنت) كن

Lucius ۸ ۰ 

۱ 1 

EE IE EFبولوا یشتنم هدنفا رطا یاربب » 

 .راردناسللا دعم هلیموق (هربشع) دوخاب (ارشآ)

 هد (ایزنالم) هدریبک طسیحم رح (41) ۱ 1
 بول وا یرب ندن رلهطا (دربه) عقاو ] ۰

 ولیک ۸ ایو ۷ زکلایو نوزوا هزم ولیک ۰ ب رقت

Eهک ٤ ردن رابع ن روتسم  
 رب كن هطآ . رویا نوا یهزبم ۵ ۰

 . رد (وقیسا) هدیدآ ِ

 هد (ا ريل و) e ایا

 -ه رب رح (ول و وا) ندن رادطآ (اوماس)

 ناتسن ورپ یسل اها .ردنوک ر لن اهل لزوک هدنس

 ید یرلاسیلک رب لزوک «بودیا لوبق یبهذم |
9 

 یسا كلا كنسهریزج هبش هروم (41) ۱ 115
 (ییآ ) ندنرارادنکح كلیا بولوا یمسا ] “ب

 عضو هلتتسن هنعسا ك

 كرليلامور یکسا (۷1۵ ۸0018 .س ایو) ۱ ۳1

 «بولوا ¿ ند رلل وب روم كا مچ

 . ردشٌعل وا

 ندامور



 ی پا

 (س ود ولق سویا ) .یدرولوا دم ردق هب یی لس رب

 «ماود هساتشنا ندنف رط سصیق تو السا ندنف رط

 4 رلو » .یدیشفلوا لاکا ندتفرط سوتسغاو

 .ید رو وا فیص و هلی | ونع »¢ یهاشدا

 (وسورخ-ونام)كنایلب زارب (۸۵1۵0۸8) | و۳
 كنسارجج ىر (سوانا) هدنتلایا هپ

 ندنسهیلصا لاها كناشرمآ نک اس هدنرلفرط تسوا

 ران و «هروک هنتاور درا ا ضعب .ردموق رب

 .شعا رلمدآ یکذو نک اس ءاضعالا بسانتم هعقدلوا
Eام هتسلک « نیآ» ] ۵  
 رم هتسهط « نیپآ » ] ۵ إدا

1p 

(Andrea Appiani .— ایردنآ) ا 

 دل د الیمهدن رهش (نالیم)كن ایل اتنا ف 6 ۵ ۱۷

 «ب وغ وط هدنح رات  NANAرا شا تاقو هدنګ ران

 [ .هلروپ تعح

 اتار رکید هدنسا (ینایآ اوسنارف) س .ردهاسر

 ترش لایک هد ۱۳۳ 0 نايل

 وح تهح كن ایلب زار (Apiahy) ۱ هان

 ك هدنتلابا ) ولواب ناسا هدنس هپ

 كولا هلیتد و و هدن زاننک کاره رب OF ها | مسا 9

 كح وک رب عقاو هدنکنا كغاط رب روپشم هل دعم

 . رد راو یسلاها ۷۱۲ ۲۰۸۱ ۰۰ ید ربش

 و هدیب ونج یاقبمآ(۸0110) 5
 11 1 ۱. ۳ ۳ تم

 رب هدنحشآ كنبرم (ناراب) هدننروهج ) ۰

 ریو سوتسغا (۸01۵1و) . تك EC مس
 اما هدامور هدنردامز لا 4

 ےن ا بر هدقل رو وا EET 5 نکنز

 ذاا دویعم لرابرصم یکسا (۸019) ۱ 1
 .ردمسا یرکدریو هیافو یدک دتبا فر

 ؛بولوا هایس یوط كناغوب قجهلوا رهظم هفرش و
 یسهکل ضا ر هدنلکش لاله هدنفرط عاص زکلاپ

 یماقا هدنعقوم تیدوبعم كنوب .یدیا طرش قفلوب

 .ردشغا ٿ

 ءهدنساصنا كن دم وب بول وا راک هب هنس ۲ ۵

 یتسهشالو «قرغ ه دنا كات یسآ یھو رک نابهر

 هص وصحم مسام حاط 3 هلال ا رب كوي «طينحلا دعب

 دنص وصحم نفدم ی هددبعم نان وا ربپعت (م وئیاسس) ا

 فاصوا كجەدىا تصد هس رب و دعد .یدراردنا لقن

 ات یه ولطم

 ه رکص ندق دل وب ینفلخ «بو وط

 سال رک در دل و اغوب ر رکید ۳

 ردا ارخا اش 3

۳۳ 

 :ایردرل

 1 رییعد (سرزوا) تدابع اعرط دا

 ۱ هنصخح#ت كناعو رب هلمان وب «هروک هلاشحا

 ید
 ۱ هرکی هکنوح ؛ یدیا ا هنهلا تعارز

 ر «قرهشلوا بیقعت ندتفرط ههلآ سیر لا و

 هدلاح ره ید وغ | افتخا هلکمریک هننروص افوب

 یو ارز کزوکوا تدابع وب
 نسل وا ا اوز حا یفیاتشاب كرابل
 ر دبه

 ی
 ر بودیک هیامورو «شع وط هد هب ردنکسا «ب ول وا

 كنانو ) ,Appien ۸2۲۵م (

 ندنرلخ روم یدالیم صع یجکیا

 تا وتع « ی را امور» .یدیشمک هترومأم جاق

 یرلتیسانم هلا امور ؛بودبا فیلات خیرات رب لصفم
 قاب .ردشمزاپ قلاوحا كءاو ماوقا هتفاک نالوا

 حوا یا ۶ وفا دوج و موملا بولاق
 هل صفم تابولهقو ربعب کاپ «بودیا لکت دلج

 رثکاو « عیع هان اعفد هدا ور وآ . ردب واح نیس

 .ردشفلوا هجرت هبهنسلا

 : ۰ ۱ دد 1 -غ لحاوس كناش رفآ (۸01081) |
 2 كناوتسا طح و هدن راوح یه

 هایس قار راص یرلکنر هک : ردموق رب هدناا

 ر ا اب وب لا هک رشد «بولوا
Appin ga4da ( ۱ A ) اد) هدکلف. 

 وا یلودج رب كن رم (بیدزنسم 5
 تاناویح .ردرهش رب یرگی اضق عقاو هدنرز

E SE jLردراو یسیلاها ۳۷۳۲۰ و ی . 

(Apion) : 1ابو نيو و هب ردنکسا  

 رایهر دیک ۲ یولوا يسب دوو
 ندرلید وېب هب (الوغیلاق) یروطاربءا امور «ندنفرط

 رلیرصم .یدیشفلوا لیکو «هرزوا كنا تیاکش

 شم زاپ خراب ررب لکم یربآ یربآ راد هرلیاربعو

 . ردشلاق قاب یرلهج راب چاق رب زکلای هد هسیا
 اتصف ها وب اه) كنهقیعل» (۸۱) ۱ تا

 كن ره (هردید) 5 ءرد رهش رب یزک

 ریمد جاق رو هده ظن یرظ دتیا قالت كنمسق ییا
 یسیلاها ۸۳۲۷۰ «بولوا عقاو هدنقاصتلا لحم كلوب

 یر هقپ راف ه راسو هربب «هلتاد «تاجوسنم «كيلبياو
 "قلی ومف هلیتفو .ردراو یراهناوک ود ریمدو ربقابو

 یالوعم



 .ردشمکا ید هنیلا تو نارق هو
 فک ینزاعبم تا نوطع رب [ تم

 -ان او ناسل كن رلزهرب دنه ا Î رن ویسیم ن ۳
 ك (ون) نالوا یحاص هعفان تایفشک صعب E دن ۱

 . رد راو یسلاها ۰ كنساضق .

 هد ونح یاشمآ ( ۸۱۵۲200 ) ;

 ی ونح a و (الټوزو)

 ا E یرهش ا 290۳ ه دننص

 ه (قونروا) ید یراربن (ادیربتبا) و (یرایوآوغ)
 ر

 یاصقا كناقمآ (Athabask2( | هقس هتسایانآ

 دوخا (اینان رب کی) مقاو هدنلامش
 رب مسج هدهعسا و 4 نالوا هی (نوينيمود]]
 زاغو رب هدنسهلسلس « رلغاط لایق » «لوک رب 29

 و موق ر لماش ییهلیبق قوح رب ندهیلصا یلاهاو
 لات فریب ( دقساباد[) س .ردهدقفل وا دان ما

 روزا بعص نالو دایر راغاط |

 یرعوط 4 یونح قرش «بودا ناعب ندن زاغو 4 و

 ندک دتا عج هدینیرلوص كرهن چاق رب اهد «هلایرج
 دنل وک ( هقسابان۲) رهن ود یرغوط هونج .هرکص |

 (رور نوتسا) ندلوک روکذم ه دعب و ؛رولکود "

 (رو ر هحاح) :بوقیح هل یه اد « یرهن ایق» ینعب :

 والسا) و ؛درهشلرب خد هبا « یر لص» یی

 یرغوط هلامت ؛بولآ یتمان «یربن ریسا» ینعی (رور "
 «رولیکود هل وکرب لوس نلیند « لوک رسا » قرهقآ

 دیهزبم ۳۰۰ ند ۱۲۰ هلیمان (ایرتکام) ندارواو
 ءالیعطق هدیعب ةفاس ز ىلا ییولوا شیک دف ٩

 « یربن ربسا»] .رولوا بصنم هبیلامت طيح رحم
 لوک (هقساپات [) س . [تعجارم هن هک ایا رک اھو
 یانحو هدن ونح هرتمولیک ۳۰۰ كن «لوک ریسا»
 لوط ا عقاو هدنعاش را هرم ۲۸۰ ند رح

 .ردهزمولیک ۲۵ ابرقنیضعو ۰ 4

 رم (دو ز یوتسا) ناک ندنلوک (نوتسالوو) 3

 رکیدو «رولیکود هلوک "
 «یربن لص» هديغاشآ اهد .بولوا هدنسهاتم یغاا |

 ( هقسابان1) بس رول وا بصنم « هنلوک ےلص » هلان

 a رپ هقساب ات[

 نر

۱ 

 ضرع ۸ ۵٩ " ءهدنسهلسلس رلغاط قلایق یزاغو 3

 ۲ ت1 ۷۳

 عقاو هدنعافترا هزم ۲۱۰۰ ندرح یاذحو هدیلامش ۱

 | كنو ید (زویو ینوتسا) رب

 . رد زاغو رب روتس هلا راق اعاد و رورلابعص تیاغ

 دل راویکسا كن « اینانرب کی » یاوقا ( هقساپان[) بس
 كلام ندنسهقرآ .تتسهیلاعش لحاوس نالوا نوکسم

 طیحم رحم ات ندنریکد (نوسد وه) و ةندودح هعقجم

 دیلصا
 هک

 .رد ورم یراقدنل و یشتنم ید ردق هب هقیسکم ات

 کره دیفح یراتاتش هل راهتص وصحم ءیسا كما وقا و

 .ردنابتم هنر رو صقان كب هبستکم تام ولعم

 Atabalipa, A-) EES ۱ ای7
 تكناشمآ هدننکلم ور (۱۵8۵۱۵۵ ل = °

 (اقنبا) نالوا شغل و هدکم روس مکح لوا ا

 مان (هراريب) ۵ «  رد را دهح وص تكنشهلالس

 توعد هبهکاصفو هلواقم ندنفرط یلاربح ایناپسا

 رات ۱۵۵۳ ًابقاعتمو <دنب هری ز «هدلاح ینیدنلوا
 ره لتف هدنسیدالیم

 تعحارم را E كاا

 لاها كنهعطق ر عساو ردق هالحاوس ریک

 ردن رابع ند رلم وق قوح ر نالوا ت راع لدن

 | .هلزوپ
 هد اف ی | نعي ۳ lë (Atacini) | e ۱ رسا خر ایل

 -اس هدنراراوح لایا (نوب راث) كت )

 سقان آ )نلیئد (دوا) م ویلا «هک «ردموقرب شفل و نک
 رول وا هری داسا 9 «هلیتدس اتم یتد رف نالوا ر

 .یدیا

 نارابا

 نالو ETN اه كنهزیلکنا 4 بول وا عقا و

E ر وو و د ا 

sia(Alttaran)و ا  

 ور ثنسهریزج

 ردنا نایرح هدنتکل# (عرسانب)

 ء بودنا ناعب ندغاط ناار 1 ند (مایس) ییهروک ذم

 هن نفر وک (نابان رام)
 هزم واک ۰

 «قرەقآ یرغوط هبیاعش برغ
 . رولیک ود

 ج اغآ رب تیگید نلیند «ك» «بولوا نوزوا
 . رد ر وسه هل رلن ام روا

 اس رقت یسیداو كن وب

 یسهورذ ناب را « یسهورذ ناطیش » (۸۱۵۲۸۱۵۷) | ۰
 . ریلی د ید | وچ د

 3 هدم نالوا دلا دراکفا كتکلع هنايوغ

 هدیونج یاقبرمآ

 ۰ کلا یعاشر را ند ست یاذجن هک زدهورد

 . رد كسک و لا كم رو 4 تا 2م EER ه زیه

 نلیک ود هى (ه و مسن ) ه رب كل ۱ | یکیدت هد الفلس سصم (Atarbechis) | س



NENA) 

 ۲ ردع دق رهش رب شل و هدن رزوا ی هبع 2 1

 . ید ریلی دا( سیلپوتیدورف ۱۱

eهدیلاش یاشمآ  | 

 ۔ولج تام وکح كن هععج كلا هسوم 1

 هداض واو ءا ر e (سازکت) ندنس هب

 الماک نامه یسلاها كناطق .ردرپن رب ندا نایرح

 1۳ هنغاڪس e هدنشال و ر ۳ ا

 . رد هیحأت رب |

 هد كندعنم كلام (۸۱۱۵۲۵۵۵5 ) ۳ هرات

 ننهظع رب 92

 لاها كش روهج (هنایزبول) عقاو هدنفا رطا ی

 ضرقنم نوتیسب مویلا هک«ردموق رب شفلوب یسهیدق
 لف هدن رلعما كل رلعف وم ضعب شفا كلاب » بول وا

 تیاغ نان وا ذاضا اعز رلعق وم ون ردا

 ووا ٹرابع ند را رباج اط رب لتوا كاوا

 لیوخ هنس رلهل راد یشاق تو قوم یرلف رط ضعب

 . ردشم وا

 هدیبونح یاقرمآ (۸۱۵6۵1۳65) ۱ اه ر ~~
ETOو  

 ناس) هدنت روهج (روداقا) عقاو

E ONT, 

 راد

 سینه ) ه دنس ونجح

 ۰ رد هلکسا و رپ

 .ردعقاو

 هدیونح یاشرمآ (۸۱۸۵۸۳۵) | همان
 ربکط يع رح هليل ابح ۱۱۳

 د ودعم ند کلام )ا ی ویل و ) هک ءردلوح رب هدنسهرآ

 اع دل وص نالو عوفو هە لس ه را لیش هللا ورب < «نکیا

 دنتم واخ 4 طعا مسق ءقرهلوا ندنحشات كهر
 ضیع ۰ لابا لاش كا N E شا قاعلا

 دتع ردقهنسهحرد ۲٩ ندنسەجرد ٤ كني ونح

 «ب ول واهزسولیک ۰ ۰۰ لوط .رولوا

 . رد هزام ولیک جبر ٩۷:۰ عج در

 « رد رهش (وب ای وق) یزکم « بول وا میس هغاچس

 « بول وا
۳ 

 یض عو 1

 تارد

 ناشاطو قلموق ننیشارا
 ېک فا

 وروق تیاغ
e ¢تالوصحرب جج ير جا  

 -.یلعو رمقاب و ا س ۶

 قوج كب یر ۳ صوسخا
 ۔ وج هک دنک ید یسیلاها « بولوا یتیها یخ
 نالوا ارجا هدنخش را ۱۸۷۰ كدالیم . ردهدقلاف

 ندنع دل وا

 تا

۳ 

 ءدرلنو هک ؛یدیا راو یتوش ۸۱۳۰۰۰ هدر را

 ؟ت

 نکس لباق E جاشاپ

 ا (ویای وق) نالوا یکم a (هردلاق) ندرلن و

 هرکص ندروک ذم ره هک ءردراو لوب رمد رب هدنس

 (هغن اد )یس هیلصا "یاها .رول وا مع یغوط هب ونجح

 هدنلاح تیشح و نالایدارفاضعب هک «یداموق نلید +
 ۵ راردهدقعثال وط هد رال وح هرزوگ ذم یار ها

 رب هدوب هک هتسلامش مسق نالاق دنا كن (ایویل وب)

 یس هلکساو «یرهش (وردبناس)یزکم «بولوا تلایا | ۳
 ك امدقم یسیل اها تتلایا و . ردیس هبص (ای وف) ید

 كني ران دعم ريقابو نوتل او شموک «هدهسیدا یر

 نطوت بونالپوط هلع قوسچ كب هلیتبسانم ینرثک
 . ردهدکعا

 مس
 A هدایوسیل وب ine) ۱ 1۳ و

 «هدنل وح (همقا )و هدنل ابح هاش

 درشت اعم ردق هرعمولیک ی ال كن رپم ی

 ناکرب ر عقاو هديب ونج ضع ۳۳ 2 و هدنسبف

 . رد زیه ۵ ۵ ,e یعافنرا . ردغاط ا یعب

(Atax) aدوا) | مویلا ی  

 ن نلید ( 08

r 5 7 »|رو  

 ۔ونح قرش 1۳ ۹ ك (نینوخ

Oلحاس بر (رتسمد) ءهدنلحاد ا  

 e هدنسبس راق كنت رهش (فایه وم) و ه دننیع

 . ردهدایز لند ۸۰ ٍیبوط

 ادکح مدت حوا كن هماغرب (۸۱۲۸۱0) ۱ لا

 دالبلا لق یسیح رب بس : ردیمسا كن ر
 «بوروستموکح كد هنخ رات ۱۹۸ ندنح رات ۱
 هل ود یدنک و طبض رارب یلیخ ندنرارادمکح هب روش

 وا یی E اورو شا قالا
 ؛بودیایذ رای هرلیلامورهدنرهب رام نالوا هلبیلف یجج
 ؛بولوا یحم فراعم . شثلو یرادفرط اور ای اد
 سس زار لات ی شات یس هناختک هماغرب روهشم

 رلیصلحم (بلدالیف) «بولوا لغوا كر اکا
 سواح ۳۹ هدننافو ل( نموا ) یردارب . ردف راعتم

 كد هن ران ۱۳۷ ندنخح را ۷ دالیملالبق بو دا

 ور) نالوا شا ضرعت هنکلامو ؛ شهروس م

 . هدنسهیوتج ٽهج نالوا
  «بول وا یسهلکسا حوا كنار 2 .ررویلو

 IEE ی ی ایا ی ۰ نجس oOo یا



 يع ۳ دشت و ) 3
 ندنراروظنم یتموکح روما ؛بولوا التيم هترشعو

 ۔ولیف لنآ ر ینکی «هلفلوا شقارب هنیلا ۵ (نم رایف)
 .ارڊشغاوا لتف نديفرط (روتیفآ

 بت ینسهچمع «بولوا روتیمولیف لات آ روکذم
 یسیجج وا چ

 رهط» هرلت رفظم ضعب

 ندنتکلع ی (دنیموقی)

 داليملا لبق «بوکحلا ندتم وکح هدعب ؛شقیا جارش

 و «تافو «هدلاح ینیدلوا نون ءهدنګ رات ۱۳۳۹

 .ردشعا كرب هامور یتکلم «ندنعیدلوا یدالوا

 لثم برض یناهاسو تور ترک كنلالس و سس
 .ردشمک هنکح

J 3۸۱۱۵۱6 .ت سو والف) ۱  (Flavius 

 روطاربءا ءبولوا ندنراروناتس امور 3

 ینیدل وا یتیما ربش امور هدشب مرز 3 (سورونوه)

 ندنفرط (قیرالا) ندا عف د یروکذم رهش مد

 ءسالجا هنت قلروطارمعا هدن را ۰4٩ كدالیم

 2 (سورون وه) هد رات 4۱۲ «لغفل وا لزع هدعیو
 و ندکدل ردسک یر لقم را «بوشود هنلا

 تافو هداروا «قرهشلوا قت هنس هطآ (یرایل)

 .ردشقا 3

(ARÎ ۱ 11یلاها یونج یاشمآ " 

 ییروهج ( نیتنحرآ) ندنسهیلصا

 راذک و تشک هد راک یا رج مای (وقاش) عقاو هدناخاد

 هزاران (ویم رو) هجلشاب کردم وقرب ردنا

 .راروشوپ

 قب دالاا
3 

1 

 هداطسو نورق ( ۸۱۵۸۱۵۲16 )

 ماوقا ندا الیتسا یابوروا

 ال رلتوغ قرش یتعی كرا (توغورتسوا) ندهیشحو

 د ( قیرودوتت) یردپ كویب «بولوا ندنرارادمج
 دالیم بوک هت هدلاح ینیدلوا ےک «هدننافو

 تموکح هنس کش ردق هن ۷ ندنس

 ةبان هدندم وا ( دنوسالامآ) یسدلاوو ؛شروس۲
 .ردشفلوب تموکح

۳ 
 هدن ریطاسا دقناب وب وب (Altalante) | هتالا ۱

 قو هنر E رح تعرس

۱ o 

۹ 

۱ 

 ا ت

 دنسدنک هراهدازریش نتسیا یسیدنک ایوکا هک «یدا
 هلیطش قلوا یضار هلتق رلنیمهشیو كشت و

 .اربش قوح ر هلهجو و توا نالعا یتفحهراو

 ( موپیه ) هرکص ندقدلوا بیس 0 5

 نک راشوق < هلتعجارح ههعدخ هدازېش رب هدنعسا

 دتنالات او « شقاط الا نوتلآ جاق ر هلوص هغاص

 هغمراو هعوقرم « هلغلاق هد رک نکر الپ وط یرلن وا
 هد هات وت ریطاسا د یعسم هلعما وب س .شملوا روبج

 ءبولوا هروپشم هاقلیح وآ هک رد راویخد قر رکید

 «هلکم رب دل وا یروناجرب تشهد ك هدنمسا (نودیلاق)

 هتسدنک یا لروتاج ندنفرط (غایلم) نالوا

 .یدیشلوا

 | یدنالاتآ

 5 دزاعو باربآ ندنانوت یزوب

 (سیرقول) هک < رد رپش رب ناک هدهفاسم هرتمولیک

 .رد راو یسلاها ۲۷۱۰ .ردزکم كنساطق

 (سآوغالا) كنابلی زارب (۸۱۸۱۵۸۲۵) ۱ بالای | |

 ۷۰ تنی شا (ساوعالا) و های

 ه رګ لحاس هک رد رب ث رب هدنسیقش بونح هزنمولیک
 ۰ بیرق هن رابصنم كنن رب (اغتیننا) كلا (سآوغالا) و
 رد راو یساهآ أ

EOE 1۷ TEلا 0 نیرافرط ۱ یزاغ قلا اهشاک الف  

 شا لیکقت هلقتسم تلود رب لوا هنس جاقر ندنوب

 هنسهلک «بوقعی »] .ردیبقل ك (ناخ بوقعی) نالوا
 [.هلبروپ
 تعحارم دن هک « هلاطآ »] (۸۱۱۵۱۵) ۱ 79

 . هل روپ

 هتک . 6 هیلاطتا» | (۸۱۱۵۱۱0) هلا ۲

 د [ ها روپ تعحام]) «

 (ایوی)تعدق نانو Ah( 2 25) ۱ اما

 كنب ربش(نموخ روا) مقاوهدنتکلم ل
 ندتلحم افصیف كنسيراق یعقیا « بولوا یرادکح

 نابرق یییرللغوا نالوا ندنسیراق كليا هلیتلالد لصاح
 لقاهی نوتلآ ندکوک ایوک «ٌهدلاح کیدتا یدصت ها

 رلشجاق 5 ا یرالغوا بوشا چوق ر

 یجچکیا «بودا بئاغ ینلقع هن رزواكن وب ى

 نظ یراوروای نالسرآ ییرلاغوا نالوا

 هنشاب لقعو :شمریدلوا بو راچ هراود

 قساع

 شذشیپ
 :(یدنالان) د وخاي (۸۱۸۱۸۳11)

 رغاو ه دن ایا (هدیک وف) كانو

I 

 ندنسس راق

 ,هلکعا



 ۱تا

 حات ؛بولیکح هنسهیحات رب ك ( وییا ) هدنکب لک

 . ردشفلوا هيمن (اینامات 1) هلتنسن هنس كنون هرو م
 (ربیا)هدع دق نامز (Athamanie( ` ۱ انا مار ۳

f:ی رج ور هی نلید  
 ا كتغاط ۱ ) هک «ردیمدق مسا كنمق

 نلید(سیودار)و (هفرموج) مویلا «بولوا ترابع
 .ردترابع ندرلدیحان نالوا كرت هنانوپ | رخ ومو

(Atamisqui) | ۳ 2 11هدی ونح یاقنرمآ  

 )اك روھ ( نیت را) )
 (هبط رف) ها (ناموفول) «هدشنلابا (ور-سا لدوغ

 كوي هک ءرد رهش ر هدنرزوا كنهداج کهدنسهر 1

 .رولوا راجود هغلقار وق اتکا , ا هک

 لاها < هليتبسانم قملوا یاب لزوک تیاغو قوج كب
 « لتاط » هد تل ای وق (؟وشک ) نالوا یسدعدق

 . ردشغل وا و ید مسا و نالوا 2

)A1 36111 €( ۳نالوا شا الیتسا یایاب ا اا هداطسو نو رف  
 كدالم «تول وا ندنررادقح ثنم وف (توغیزب و)

Ndشم روستم و = ا راب ۵ ۷ دتخم ران  : 

 .یدیشغا اعا تموکح رقم يرش هلطولطو
 ك راتو رو. ( ۸۱۵۵9۵۲6 ) ۱ ۵ ۳

 ۳ ۳و
 وا ۳

 (سللاو) روطاریعا «نکیا شا

 ملح ارخ ومو ا رابحا هنیلط دن اضم ندنف رط

 ب رح نالعا یءد راق

 اهلا هت ارس ك (سودوشت) روطاریعا ؛یرنلوا

 . ردشعا تاق و ه دن را ۳۸۱ 6

 «شانط» و «سانطا»] ( A112 €258) ۱ اب

 ۳ هل روي تعحارم هن ردلک ز

AE 2 ۵311 3 0 
 2 ره ( ۸۱۱۵۱۵۵1 ) | یداکنانا تر

 (روقش وا ر) هدشس وح یاب

 كح ۹ عفا و ا بول ابخت ) یرکیلا ۱ هد کلم

 | رکناتآ
 ۳ هن رب - (یوغ)

ae(د وع) هدیلام دنه  

 هدنرزوا ییاج ( اقا یاس)

 ءهدنع (ےس

 . رد راو یبیل اها ۲ ي E )وا رب ۳ Kk ها و

 هداطس و نور 3 ا فلا

) ۸۱۵۲۵۱۱۵۱۵ ( 

py 

 یرادهح در
 ۲۰۶۲ لاک را

 فلولا
 ییا وروا

 (ٽوغي زبو) ند هي شح و ۵ ما وأ ندا

 ه دنحش ناب 4 داف دل 0 قیر ؛تولوا ی الآ )

۹ 

 ی تن ولو شرک و کا کز

 1 ۳ ناز كتسههشناو ؛ش

FFیرمغ  Eوا ء بودنآ  

 یس هريش ك(سوي رون وه) یروطاربعا امور هدهسص

 اجور ین هی «ك رودا ریسا ی (ایدیح الب)

e۶ مر جد ایایسا ا هسنا رف هلتدس انم و  

 ا

 حا

 1 یک هدنرهش (ولسر) اسا هدنګ رات 19۹ 1

 1 ا لف ندنفرط یرب اس

SEKE اوا 

 1 نان وب ا رب وح ۱ یوا

 0 اس ات ر (هعرد)

 .ردشلو ترپش هلفلوا طلسم هرلناوراک هک

 ' (نیتنج رآ ) هدیونج یاقیمآ (۸۱۸0) ۱ ا
 ۳۳۰ ۰ هدنتلایا(هقراماناف) كشت ر وهج

 هنلابح انوا هک ؛ردغاط رب نالوا یعافترا هری
 .ردراو یرلن دعم رقایو نوتل ۲

 ندنفرط یتلود ریکترو (۸۱۵100) ادب 1 17
 نا «بولوا یودخ دنه هوم

 نسح و «شا تمواقع هنب رلک اح دده ندا قاشاو

E 

 «هدهسا شعا هداعا یشیاساو لص هلی ارد و رپ دن

 ؛شاوا لزع «بواغوآ د کد كن زادقح هتنب
 اک ییدلوا م د قوح تل لا ۳ كركر وب كلدنهو

 هد هاا شب نرل وا تعحارم هم تک هن هاوس

 ۱ ۰ 2 هدنیقع 2 صاوم هدنه دعفد ول

 . ردشعا 05 هدن رش (ایوغ) هدنخت ران

Atbarah) ۰فلیا ن نشر 1۱ 3 ۲۰ نا رج  

 ید ل (برعم) و (هزکان)] ۰
 نلیکو د هل كل رەد یس یاب و هر کص ندکد شل رب

 نالاق هدنسهرآ یر ب رعم .EES . رد رهم

 U یوق (هورم) ا

 ر ه دنغاصس نیدنآ هدنشالو نیدآ ۱ هما

 رد هیحات

 هدنقش یاصقا كنایربیس و 13
 كنيلاعش یاشرمآ هللا (قناعماق) نالوا

 هه

 هت روا تن راهنطا (

 ا تو یاضقا

 ) ندا ی رګ ز رب

 رذ ]ول ال وبه

 تو ۱

 « ردیععا مر تراش (افونآ

NN۱ ۱۲ یک عو  

 1 چاق رز گلاب یسیلاها ؛هددسا هرامو رک ۱ 6 تیابنو

 ١ كنواو ییاهلرب هدنقرش یابننم .ردن رابع ن تالش رو



 ران
 یناکرب رسنال وا هدکع روکسوب شتآ مویلا ه ۱

(Ater) ۷ ۱ما  (& 

 رس. زر. (لابماچ) :هدنتم و 4

 تن هفت سم تموکح رب هلمتف و ی هد

 RVs AE ضرع ۲ 13 .یدنا یز

 . ردعقا و هدیفرش لوط

 لوک رب هدنشلایا الاب یایزسوآ ا

 ۱-ولیک ه یضعو ۲۰ لوط «بولوا

 نایک ود هرم (نورت) ندننافاضم كن هنوط ۰

 .راقیح ندلوک وب یر سا
 نلکناو ۸ا۳همادر (Atraula ۱ هل ولارتا

 هدیلاعش ناتس دنه 02 هح 9

 . رد رېش رب كےنغاڪس دانآ ضيف درو

 داو ینیلاها 8
Atraَoli, Atrauli)هح اكن او  

 كلا e a یلونارت 1

 وا ر تنم تیاقو هدنتاایا (ناربم) هدنرلفرط بیع

 یسیلاسها ۱۰۰۰۰ « بولوا بش رب عقاو هدو
 .رد راو

 E یی) 9 مانو (اییغول

 بول وا ۳ ردنا ناي رج هدنکلام تیر وهج نلید

 هلسلش 9 و ا N ا 0

 یرغوط هلام ند وتح ءهلا نا ند رلغاط بیرق

 .هرکص ندکدتبا مطق هرم ول يڪ ۱7۵ ؛قرهقآ

 نر كنسارحم . رول وا تبصام هن وق (وقوش)

 ٠ دنحما كرلموق ییدلک ور وس رانج داق رس

 رک كرار وغاب هدراراوحواو ؛رونلو یزوت نوتلآ

 ۱ ردقوح كب یوص «هلتتسانم

 تب رڌ هنعبنم كن رپ و 1[ وحن س) س نلیکود هریک

 رحم رح هلکل ربدشل ر یسارج كنسکیا «ندنفیدل وا

 هاب اعذد یداشک لانق 5 هریک طيع رح ندیسالطا

 .ردش وا روصت

 ماوقا كنەقيعلب ( ۸۱۲۵۲۵۱۵5 ) تارا

 -هسنارةم ويلا «بولوا ندنس هم دق

 .یدىا نک اس هدنتلابا (هلاق ود (Lb نالو هدنلا كت ۱

a. 
  ۱یو ورتا 77

 - وب دلش یسوع ی

 | نوا كءنطنا (

۳۷ 

 (ایدن |

SS 

 رح  هرکص ن 2 یا حطق ٥ وک

1 3 

 شغل وهدنس هیاح ور تعدخ كلارق «ب ولوا ندنرلس

 نن «هلغعشیراق هبهیسایس روما ضعب ارخ وم «نکیا

 تافو هدسراب هدنسدالیه خراب ۱۷۳۲ ‹قرەنلوا

 رتعم ارا( لا نیب قلعتم ههيند روما .ردشما

 ی یافیا ات ضعب

 ندنسایدا ج وہا (۸۱۱۵۲۲۵۱) 1

 هدنح را ۱۷۹۰ كدالیم بولوا ۱ 8۳04

(GEN)هدن ریش  Oتافو هد ۱۸۵0 و  

 ‹«شفلوب ۳م هدش وتفلاراد ( لاسی وا ) .ردشخا

 جاق رو «سیسات هيلع تیعج ر هلیمات « قفش»

 رهموظنمو ره اکح قوح ر ها هن وق وم لئاسر

 كنناسل جوسا صوصلا لع .ردشخا فیلأت

 هدنصوصخ . یرهطت ندنظافلاو هویش .هحزسنارف
 .ردشخا تمدخ قوح ك هننطو

 (زساقنال) كنءزلکنا (Atherthoص( | ۰ 1
 هرتعولیک ۱٩ كرام «هدنتلایا )

 «یسیلاها ۷۰۳۰ بول وا رهش رب عقاو هد غ

 روکو یرلهقب ربا صوصح هنداعم و هنناج وسنم قوعب

 . رد راو ییدعم

 راو) كە زاكا (۸۱۵۵۲5۹۱0ظ) | ۰ » 1

E(قیوراو) و هدشلابا (قیو |  : 
 رهش رب عقاو هدنسیقرش لاش هرنمولیک ۳۲ كنب رمش

 یراهقب رافتیرشو هقباش «یسیلاها ۳۱۷۰ «بولوا

 .ردراو ندعم روکو

ik, ۳داقتعاو عز ك رلین ارس  

 یشاب «بولوا ندهسهلآ یرک دشا

 قیلاب ید «هدلاحیییدلوا یزوبو یشاب ریقر یزوو

 ید رونلوا ل

 (Attercliffe.) ۱ E 0تكت هرم کنا  

 كنب رہش (دافشپ) هدنتلابا (قرو) بک

 ک اح هن رېن (نود) «هدنسیونج قرش هزم ولیک ۳
 ۱۱۵۷ «بول وا ه رق رب وی عفاو هدننسوا كن هبترب

 ییا

 دوو رب لوط ب لوا ترایع ندقافوس
 .ندهدایز

 نه هدنن روض

 . رد راو یرادشراف هراسو قاعبو یسلاها

 دن اعب ندن رلغاط ناسارخ (۸۱201) | 1 1
 ۹ E REY ری | بلد

 E UCC تی ی

 زول وا

Iیضارا يک هدنس هی اش  

 ی خراب ۱ N 77 ۳م زر

 بود االیتسا ی



 دودح ندتهح وا كناربا ءهددسبا راشعا هيل هدعب

 .ردهدقفل وا دع دودحم ءلیسارجم كنوا یسهیلامت
 قینایردآ كنايلاتبا ld ا

 یر (سونرا)و ه دناحاس یربکد ۳
 ( هراقسب ) مویلا ا یکسا رب عقاو دا

 [. هلیرویپ تعجارم هبلک وب ] .ریلیند
(ArODale) rs ۳۹ار دیک کهن  

 كلاس نر ف ۱ تابور ۱
 رب هيما ( هناا ور ۲) هدناجب رذآ یرکص ندننافو

 . ردشعا ترک هتف وم تلود

Arp )كناجبرذآ (  
Eکه و ندیم ور  

 هد ول رک ردعشا ینیدل وا شل هدنیامز

 ۱ هنایورت 1

 ولم فاوط

 ندا درفت هداروا «بولوا ندنرلطباض كار دک ا

 نک .ردمسارب شلوا لصاح هلتسن ه (تابورت ۱)

 ی دیه د (هفارع) ید هلن رهش زرت نالوا

 * (سپولب) یرادکح هروم (۸۱۲۵۵) ۱ ا
 شفلو هدنسه رام اور س و یلغوا

 «بولوا یدح ك (سالنم) هلا (نونعاغآ ) س نالوا
 لد هتک رات ۱۲۸۰ ندنخح را ۱۳۰۷ دالیملا لبق
 -اربو ؛ شمروس تموکح هد (هنیس) و (ضوغرا)
 تسانم هلا (ابوروآ) یسهجوز ك (تسیب) یرد
 ورشم ريغ تبسانم وب «قرهیالک 1 یتسهعورشمریغ
 ییردارب < با حطو ځذ یرلقحوح دلوتم ندهع

 ؛ شمریدب « بودا توعد
(Eردروپشم ینیدلوا شدا لتف ندندرط . 

 .اهو راهم وظنم كنسيضعب نددع دق یارعش هعقو وب

 ىشەداز ردارب ه دعب و

 .ردشلوا هب اهر و رە

 تكشسرپش (ونار) و بیرف را ل ا ىر

ayدآ ) هلتسن کو یزفروک كىدنو «بولواپبددا) یی دق مس با رد نیاز تست  

 «بولوا ی رقم س ویقسب رد

 وا هیعس ( قیایر

 رب عنصمو كوي
 .ارطا .ردراو یرهشراف هرقمو نواصو یساسیلک

 دارد زابل شم
Attrî) 12 Eاتسدنه( ۸۱0۲۵۵ هج ریلکناو . 

 هل اکنب و دنسنق سن لاش ك و

 رب ك راپنا هورکر ب نیا ندن راغاط ایالاہه هدنتکلم

 غ ت 1 ۳۸

 . بول وا لصاح ندنس همش رب دل رلباچ قوح ر رک

 : یرغوط هب قرش بونح هدعب و ییرغ بوح ادشا

 كرانوب هک «رولوا مسقنم هراهبعش قوچ رب «قرقا

 . « هدلاح یرلقدل وا بصنم هش ره (هناف) ییزکا

 یسارجم .رولیک ود هنب رم (یانوق) ندن راهبعش
 -ربس یلیکت هدنمسوم راروغاب ؛بولوا ردق هزامولیک
 . رد اص هننافس
 وب مس 7

 اسا

 J شع وس قازوا هزم وایک ۱۸ ندن ریکد قیئابردآ

 هروکذم رحم «هدلاح ینیدلوا مقاو هدنرزوا كناکرب
 یرلهش راف ییالوبعم كول و یسلاها ٩ ۵۲۰ . رد رظات

 .د راو

e 0یریش (ونخال) عقاو  
 هدنحش رات ۱۲ ۱۳ كره ندنسارعش

 یسراف .ردیصلح لردیح ىلع هحاوخ ندا تافو

 . رد راو اود ییا هدناسل ودراو

 كناتسغاد (اذخ شنآ دوخای)
 کک

3 
 نالوا دیش هنحا لزرح زی | هاکشا

 ۱۵ كشنرپش (وقاب) و هدنطسو كننورب نورشآ

 زا درایتشد رز ۸4 ردطقوم رب هدنخ هزنمولک
 عقوم . ردیلم یر دبعم ییعب

 لک ا ا هوم ۶ رر
 اعاد «یرلوا ندننیاج كتعیبط «بونلوب یسویوق
 -راوح . رد, دکلسکوت ردق هرم 0 یولآو ه دقع اب

 یزد مت آ ۱ روم

 لاحرد روقوح نالیحآ یک ینیدلزاق رپ خد هدنرا

 ڈار وط «یک ینیدلقای هلتریکر یو «رالوط هللا طفن
 هغي ۳ 0 ره كرايروا
 ر كنساروا هرلیتشد رز یماود رول آ وب . رالشات

 | .ردشمربو ینیرکف یذانما سدقم لح
E۱  ( هجریلکناو ۸۱۸۵۵۲۷ Autgur ) 

 عقاو هدنسیقرش مسق كناتسدنه
 هک ردکلسنرپ رب عیأت هبرتلکنا هدننکلم (اسیروا)

 كنیربن (یداناهم) و هدنسهیغ تهج ك ( قانک )
 و ل فا مقاو هدنراپبپ لحاس
 . ردئرابع ندیشک ۱۸۳۲۲۱ یسلاهاو .هزمولیک

 كنس «هحار» بول وا ( راغتا)

 . رد رقم

 كن رهن (هرب ویامه ارب) هلیعسا (رالاب)

+ ۰ 4 ۵ 

  (Atessa)(یحوربآ) ه دین ونح یایلاتنا ۱

 :,رد ریش ۳ ۶ رو رخ نصف و ار هل ۴



 اقا 1
 هدنسببغ بونج هرتمولیک ۱۰۷ كنبرهش هسوف

 ریمد ندیک هدیردام هک ءردرهشرپ یزکم اضق عقاو
 كنب رم (نوسلاج) نلیک ود هب (وربا)و هدنرزوا كنل و

 ءیسلاها ۳۲۶۰ « بولوا ناک هدنراس لا

 ر قرلوا ندنرات عو یاد هدلیو زوک

 . رد راو یساسیلک ر ناتوب ی یس3

 مقاو هدنسیلاشممق كناتسدنه (۸۱۲۵) ۱ ۳ 1
 كنتلایا (روغا هنوج) عبات ههزلکناو

 نبش كوكا
 !| قسراقتآ

 ارم و هدنتلابا ۳9۹ هس وغآرس

 5 كنهیس ور (۸۱۵۲5])

 هدنتلایا (فوناراس) هدنسفرش
 ق

3 

 ۔رش بونج هرتمولیک ۱۱۲ كنربش فوتاراسو

 ناچ (اع دن ودم) نلیکود هنن رپ (نود) < هد ق

 . رد را و یسل اها ۳۱۳۰۰ بولوا ربش رب هدن رزوآ

 تن ویفارغح مالسا هنر (اغلوو) لا 1

 هتسدلک « اغلوو » ] .ردعسا یرکدریو] ۳
 [ .هل روب تعجارم

 وان ینوکوب كنايلاتبا ( ۸۱6۲۱۸ ) ۱ 1
 ایا (ایاپماق) نالوا فداصم هتکلع

 د وحای (سذوا) مویلا هک «ردع دق رهش رب * هد

 ۱۵ كنب ربش (اواق) «بونلوا هيم (ونیپرآ ناس)

 كن رباتک ورتا مظتم .ردعقاو هدنقرش هرنعوایک
 ءقرهلوا بيرق هننووا هروا مزب لوا ندنممت

 «هلغلوا شلک ندربش وب رانو وا نالیانیوا هدامور
 .یدنا روپشم همان (01068//۸/0) 6 نالتا»

۳ TT 
 ویو | قش سالما ۳

 كن رکن | ) (  Attleboroughغودوبلآ |

 (قلوفرو)

 بونح را ۲۳ كنیرهش (جخورو) هدنتلایآ
 هیس هیح ان . رد رهشرب یزک سه هیحات عقاو هدنسد ی

 رد زاو یساسیلک رب مدق راکو یسیلاها ۲۰۰۵ رارب

 .یدیا یزکر م كنتلایا « هزنلکنا قرش » هلیتفو

 یاشمآ ( Attleborough ) ۱ غوروبلتآ

 2 سیب ند هم تلاع داع

 کردن رک و روج (تسوحاس) عقاو هدنفرط

 عقاو هدنفرط قرش

 کک

 هدنرزوا كنب رب (رو ر لیم) و هدنلایا (لوتسیر)

 هدنسیقش لامش هزم ولیک ۱۸ كنب بش (نوتسو) و

 م تا ۳۹

 نالا تارهوجم « یسلاها 1۷۷۰ «بولوا ناک | هدنتکلم نوغارآ كنايناپسا (۸۱669)
 ۔هاګماجا قومایو یرلهش راف هقاش و هکوذ «راتعاس کلا

 ۰ رد راو یر

 ٩۲ ۵ ددالیم ( Athelstan ) و ها

 نکد هنګ رات ٩۶۱ ندنخح را

 هد ٩۳۸ «بولوا یرادکح در(نوسقاس ولغنآ)
 د راک راج اد نالوا شعا قافنا یشراق هنسیدنک

 (یاونروق) ها (سلاو) و یتییطنطسف لارق ایح وقسا

 هنن راسج هدنتم وکح نامزو «شقما بولقم ینیراسنرپ
 .ردشمرنسوک تلادع رب لثام

 هدنرلطس و كنهدنالربا (Athlone) | ی

 كنب ربن(نوتاش) ,دنخاجنس (تقسوا) ] ۳
 شاطرهدنرزوا رېن .ردرهش رب عقاو هدنرانک ییا

 رمد دوی ییا .ردراو یسوفن ۱۰۱۷ و یسزپوک

 كوي هج راج بولوا عقاو هدنفاصتلا + طقن كنلوب

 ا یتیم

<J 1(الباوب) كن هقیسکم (۸۱۱۱۲60) ما و  

 ۲ ؛تنب بش (الباوب) و هدنتلان

 رب یزکم اضق مقاو هدنسپغ بونج هرتمولیک
 دود تم

 سر

 كللاع |
 

(Athmallik) ۱یکتا و  Aut-) a> 
 هدنسیقرش ممقكناتسدنه (۵1]

 كجوک رپ مبان هبمتلکنا هدتکلع (سیروا) عقاو
 ا هیل ام تیبح كن ر : ۵ ردکلسن رپ

 هاو NS طس ءبولوا عقاو
 كسنرپ «بویلوا یرهبصق . ا ۱٩۲۰ ۰یسیل
 . ردیسهب رق (هادن وه) یرقم

 لی e اوت سا
 ردنآدیم رب هدنس

 5 مس

 قرط ر

 یتناما وکریو فرط رب « هلعیانص
 نادیم و . ردطاحم هليل و ناود هدقرطرب ءا ی وع

 امور ندنف رط نیطخطس و شنا ندنف رط ( متبس)

 هز [دح و یهر اد

 و لاو دد رو ص 6 مورد ویپه » یک هد

 رخ وعو ؛شفل وب نیم هلرللکیهو ران وتس یا رطا ادا
 ییدعش :.ردشلدبا بیر, ندنفرط بیل ط

 هه اب « شاط ییحید ) EEE ر نالوا 2

 نوتس ر قیرق یواق نالي ند رفابو 1 ردق و رعم

 تن هنر ساق 9 5 چ هدنس هب روا كنادیم و



 نوت

 رابع فیلغ و ریه بولو | ردق هزم ۰ یعاشر 1

 -ود ون جد یسهدعاقو < ب رلب ر زاب ےدڈ رسید نانل وا

 هلیذف و رح ناتو و نالو ینیرلعسر كتس اقتفر ها ا سویس

 ال جد هدد سش ااف ر دن واح ی راد اد ضعب

 تنحوربف رو نیطنطتسف هك نویلو نوتس رب

 جد هدنحوا رب 1 ا لوط

 سنا رب ك کن )دید و

 هتف و نیقد هدننام ز

 هد اب هج اب یو رب قفوا ا مد

 N وه اره
 امور 0 0 0 ضرع هنهلعت تآ ردق "

 «یک ینیدلوا شا یس (مورد وپیه) هدننامز

 «ینادیمتآ».هایسهجرت كنوا ید هدننامز رلیلن اع

 یرانرنضح یاث دوم ناطلیس ناکقنح . ردعلیند

 همولعم عفو ندا جاتنا ینیوفل ۵ رلپ رصکی هدننامز
 ردشعا نابر < هدنآدیم و

 اللس) هدیونح یایلاتا ( ۸۱۵۵۵ ) ات ۳

 هدن رزوا ر هدنغاچس الا E وفا

  ENESرد راو یسیلاها .

 « كح و

 ندنسهعلق جا كعدق رش نانلوا هیت « هننآ

 ك درالیم را  A0۷ها هل راز 7 هد راب

 . ردشغ وا بب رک

 رش 3 عقاو ا

 «قرهنلوا سپس ات ندنف رط یرلرح هم ناب وب

 هدیط سو یاشرمآ ( ۸۱۵۱۵5 ) کف مس

 (الک الآ ) كنتروهج (افیر هتسوق) ]
 عساو هدنسهیلاعش تهج كنوب

aاب هام تالوا  
 . رد ریش 7 هدنتلایا

 ییران و نوتلآ

0 ۰ 

 كن وط الفا (Atbénagoras) | ا ا

 را لة 1 عبات هتسفسلق ترش 2

 اردن : دنس ای یرصع یج> واك دال بول واف وسلیژ

 لوبق ییوسیع ند هداروا هل رحم هب هب ردنکسا

 رب وتکم صعب ولل و هعذادم یروک ذم ل

 یراربا ۰ لا تم زا تاتک رب هدنقح شو راح و

 ءِ! اأ
 3 ت ووا

 اس 4 ِ

 هردشفلوا هجر هنیرلناسل اورواو <

Eیی ۵ هدیلاش یاشمآ ( ۸۱۵۵۷ ) ۱  

 تکلع نلید (نوینیمود) ایو «هزنلکنا ]

 هک هردلموفر یشحو ردا راذکو تشک هددقساو
 -وق ها

 كموق وب
9 

 زد رلشلناب

 بدن ۳

 5 ردد هنسو رب رح هش 2

 .رارونل وا

 ِ هی ور ) ۰ ( نرودن |  2 Aıtendorne) [ ۰ ۳تر ۲۱

 I E ندنسهب غ تال

 ر ير هیحات هدن رزوا ر (بل وا) هدنتلایا

 اها NNN رار يس هیح ان و ۱۸ ۶ ۵ رد رهش

 ۱.ردراو یمه ا وکو د ریمدو یرا هناتابد ءیسیل

 ۱ ۷ لها هداطسو نورق
a ۲ (Athens) 1كلام دیلفت هاب رهش  

 اتو < رهش کت جاقر هداشمآ دیو و

 ۴ ۰ رد ران وش یراک و لا نلیر و هرهب رقو

N۱ هدنن ع دف 0 هلم” وب هدنش ر وهج (ویهوا)  

 ~۸ و كناض :بولوا اش و ره ر

  .اها كربشو «۲۳۷۷۰ یسلاهاو «هزام ولیک برم

 ۱ ی ران دعم زوطو ربهد نوک ار دیفک ۱۷۰۰ یسل

 (قرالق) هدنش ر وهج (ناتسحر یک ) SER رد راو

 . ردهسا

 | رویش رب 0 وقف ههدنباضق
 1 (رلقنا رذ) مد 9 مش دراو یسیلاها ۰ ۰

 وهج قروو ۳ سس. ردشلباپ بتکم رب مچ هزمان
 | لحاس كن رم (نوسدوه) هدنساضف (هننغ) هدنتر

 رش ر هدنتسیش راق كن رهش (نوسدوه) و هدننیع

 و یا ۱۷۹۰ تالوا
A 65( ۱ 7 كنان و ۸07۷9 هورو  

 لاو دوی كا عقاو هیساا قمار

 | كن دم نانو هدعدق نامز «بولوا یربش روهشم

  هدیلاش ضرع ۷ ۲ ۵. ردیتخبا كنتم وکح

 نکا .بولوا عقاو هدیقرش لوط ۱ ی

 | (هنیجا) حس یتهج برع رکلایو طاع هل هبت یرلتهج

 ۲ ردد ء دوو لا فر و )دواب
 . قازوا هزبم ولیک ۷ ندهریب نالوا یسهلکسا

 | ینوک و .ردطوم هلیطخ یو ریمد ر «بولوا

 . «بولوا هدنسهحراب رب نکلای تكنع دق عقوم رش

 | نانوپ یخد نوک وب ر دوا سر ام رم

۱ 

 .ردقیحا

 نلیئد (لوب ورقآ) .ردراو یسلاها ۳۰۰۰۰ قم آ

 س «بولوا عفاو هدن رزوا كن هبث رب یسهعلق جا

 . یتیدلوا دتم یرغوط هن عو بونح كنه و دق

 ح 80 نالوا هدکعا 9 هن وک ندنوکهدزمامز 6 دلاح

  یغ وط هش رلف رط قرشو لامش كن هبث یتا ناب وب

 ۱ رادام راد یر وسس یک هدع دق نامز وا

 روا اتش E «نکیا شئل و هدایز ندهزنم ولیک ا

 YA هدننامز هبامع تفاوکس هک« یدیشلح وک ردق
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 روس فارم ولك ۷ نا وا و
 وب رلیلنان و هدعب

 هد نوا قم ا كروس کساو ء را 0

 كلهن | هدم دق نامز . ردشلاق قاب یراثآ ضعب هدر

 .یدیشعا هلطاحا رة دايز عم

 :بولوایسهینا قوجكت قح هل وادع ندلاع ت

 «(نویکیل) د وخای (هسیل) «(ایناتیرپ) «(غاب ون رآ)
 یسدیم وع هينا (نوتن راب ) CBE ؛(نو

 رس لی ید ید و[.
 كن (هسین ) كنیم لسوبهل قر یلهشوگ
 (س وکقاب) «یس وپق(نایردآ) ؛یرادبعم «تيرفظم»و

 مويلا یرهارخ س هل رلورتای (سوقی آ دوره) و
 روپشم یسوراب (نویتخرا ) = نالوا دوج و 5

 رامسر «رللکیه عنصم تیاغ یسهفاک كن هینا وب .یدیا
 كى هقیتع راتآ نالپرانقیح .یدآ, نیز هر

  (نویتخ را) هلا (نوتت راب) کلا

 صوصخا ىلع «بولوا دوجوم مولا یرهارخ
 . ردعاف ن الا (نون زا

 "دزد را

 هنناو یسههلا لقع ات و

 هرهز یتعی (هن ۱) ناتلوا داقتعا ینهیهاح تنی رهش

 ریا در هاب گرا
 .القتسا نانو و شلدنا لوم هضاب هدنخف ددنفر
 راثآ درج ,قرهلوا عاجرا هنس هّیلصا تلاح هدنل
 یمه رانم دنا یهاکربس كنب ریلقارم هقیتع»

 خد كقبرط کهدنسهزآ هرب هل نا .رد۶ 8 تل
 .یدنا طوفحم دل یاب کیا

 ناش E ةبس :هنسهقیتع اأ كنهبصق یکی

 كلارق یرلبخت كا كتب راد وج وم هد هسیغوب ا
 ؛ینوتفلا راد نالوا عماج ییهناختک رب ارس

 نانوعبم «یسهناخ هتسخ «یسوریای ءیسهناخ دصر

 . ردیتکم جاق رب کیدو ییاتص 28 یادت

 ی رلفاقوسو سد یر نالوا هلاق لد هبصف 5 یا 1

 ماکت هخد واب 5 یمسق ۸ كن سااها رهش .ردراط

۱ 

 . ردنا

 شک ندرص+ هلیتلالد تسفر رب هدنمسا ( بورقک) |

 « بول وا یکسا كب یسیس ما رک

 یادتا .رد ورم یتیدلوا شلدا اب ندنفرط موق ر

 هاو هدنرزوا كنايقر و نلیند (لو ورفآ )رهش هدنلاح

 دد ( )ا . ورقک ) بول وا رھ هب هعلق څا نالوا

 «هلغغل وا س E یدبعم كنەرهز ینعب , ( هنن آ) هدعباو

 هدایز كا روس .ردشف وا هيم هلیسا كنههلا و

 تا

 (تازسس) ندا تسایر لوا سےع شد ندد اليم

 یھهاش نارا 4-۳ :ب ودا عسو هدنناهژ یسهلالس

 فا (لقوتسع) و «تیرح و م ده ندنف رط ا ریشد رآ

 هداعلاقوف هدننامز سلشرب تیام و « ریت ندیکی هلیتمه
 دردنتسا لو . یدین وا نی زی و میس وت

 بلاغ یغلقالراب و یلالقتسا ےک ا ا

 a الصا هرهشو ردنکسا «هدهسداشقا

 نالوا یرلفلخ

 كفراعم تقو قوح ر اهد هاو شعشیلاچ هنس زن و

 هرکصندک دک هللا ریل مور .:یدیشلاف یزک سم

 (الیس) ندنکیدتا لالعحا بوشلرب هل داد رهم یسل

 ندنراروطاربم | امور «هدهسیا شل وا بیر 2م ندنفرط

 یکلایو <

 ره یی صعب ندکو ام فا و طظ

 شهتیلاج هیت را دا ید یسیطعب

 شا لة هامور یس هعنصم ا ك شن (نورب)

 تقو لیخ هننا هرکص ندنعویش كفلنایتسرخ .یدا

 2 یهییاتو تس دمو ف راعم رازب هلیع دق داتفتعا

 هبلغ كلنا س رخ تیام «هدنسا شلعت ها هظف

 نورقو «شفل وا لیوح هناسیلک یرادبع «هلیسلاچ

EEشل هلاح رب قح هيا وط  EANبرج اقا  

 ندنفرط تيلض لها كلوبناتسا «ه دن راب ۳

 لوکشت یل هقود كن رفرب ید 9 «هدنساننا ی

 ایلحس هد ۱۳۲۰و «هرایلای الاتف هد ۲ 9
 ك لیلکیدن و هد ۰ و «شمک هق ر درو یجکیایلارڈ

O E E ES 

 ۱۶ ۰٩ كدالیم تیارنو «طبض ندنفرط (یو ایحآ)
 ىنا دمع ناطلس عاف هدنخرا ۸۱۲ كترجهو
 .اد هییامش كلام «قرذتل وا 3 ندنف رط یر رح

 لیوح هرلعماج یسهعدق داعمو «شلوا لخاد هتسهر

 زن تو

 ۱۸۲۱ .هرکص

 نسا ماود تقو یلسیخ و روهظ هدنسی دالی» خیرات

 هدیامز J بد ر3 ه سه ع ترد «قرهشل وا

 ندقدنل و هدنتفص ۳2 مالساو

 تیام قرد درز و ی بت تر دات EE نان و

 هایطس و كل ود اب ور وا ه دن سل رک جرا ۱۰۲ ۶ ۵

 یا كنتل ود نانو ندا لکشت
= ۶ 

SSتاتش هددع دق هرم . SEOاو  

 . ردشمل وا ذاحا

Eء طا رس بول ء ۷ یدادعد ك رهاشم  

 «دیسروا

 «نوفونن ) کا 6 لفوفوس

 نیکسا «لئس ومد ؛لیکسا

 «ناق ون سرا

 ك رلن وب سای دیف



۰ 

 ںی ت

 هدنغاجس ناتسزال كتالو نوزبارط
 ۷ یک رم اے E N EE رک د هرق و

 «بول وا هدنفش هزم ولک ۰ كن و زیا رط . رد ریس

 ر

| 

 «بولوا بک م
 عا ا هک ءندراو یسیلاضا ۰

 «بول وا ی :- (ناشبه) ید یرکید ةر دملا

 . رد راو یسهب رق \

A (ها (اروس) هدیونح ىا  / E 
E)۳۲ كش رپش (اروس) و وه  

 دن هیجان

 هدنرزوا یربن (افلم) هدنسب ونح قرش هزم ولیک

 وسنم كوبو «یسیلاها 4۰۰۰ «بولوا ربشرب مقاو

 مسج كل ریش کسا .ردراو الوحم ندعم هاج
 . ردد وح وم یر هنارب و ضعب كنب روس شلبای هل راش اط

 ۔اتس دنه (٤4ا: طر ۱۵۳) ینتاه دوخای| مس
  AE 1 9ایام ۱

 ارد نیش ربا ی رک سا اضق مدل یا

 «بولوا یرادیعم وی صوصح هرلیامهارب .ردراو
 . روت الپ وط راوز قو ك

Alhénée) ۱ ۲هصورو  Aسا  

 وا مز الع هدن دنع رلیاب و ) 5

A نان 

 شلو ام هراعامحا صوصحم هب هیع تام

 «بونل وا س سان هنهاد كنهرهز یعب

 .ردعسا نلیریو ههینا ضعب نالوا

۸۱۳۵۵۵0۵928 as7! «Athénée) . 

 ا LO هحورو | و ۱

 قرام) «بولوا ندنساپدا عدق نانوب ندا تأشن

 قلعتم هنایداو ءشاوا رع هدننامز یرافلخ و (لروا

 «هدلاح یرلقدلوا صقان هک ردشقارب رارنا شعب

 و س .ردشملدبا هجرتهرناسل رک او عبط هداوروا

 :ردراو رایانو کسا روہشم جوا رکید هدا
 هدننامز ك (نیلی) نالوا هدنماقم یربب كن ویعیبط یر

 «بول وا بیبط هدنلحاوسیبالو هنطآینعی هد (ایکلیک )
 -ابع ندقورو تباوطر «تدورت ؛ترارح یزنمانع

 یاونع «نویحور» هاد رک اش ؛نوهک: دنا نظ تر

 ۔امز كسونیلاج بیبط رومشم یسیجدیا .یداشارب و

 بول وا س دنهم هدل وب اتسا یکسا یعد (سناربب) ا

 و هک « ردیف) وم كاتک زب رباد هنب راهنیک ام برد

 . ردشفلوا عبط هلا هجرت ید هبهجعتال ارخؤم یرثا
 ":ردزرهش ثكحوک رب م سم عقاو | اوز رب راط «بولوا ندنسالع لاقنارح یسیججوا

۳ ۳۳ 

  ۰اهالسی 

 3 .یدیفقا ۱۱ ۳ لا قبض یاوه نده
 اترا هدنتلآ كن زانو كن رم(

 3 ری ز رب ا ایسا هلا

  .ردیناسنلو هدنرغ یاپتتم كنب هطآ ( توثلآ)
 ۳۰2 یفرش لوط ۱۷۱ gle ضرع ۲

 کل یواح ی هباخ ردیف شا بول وا عقاو

(Altoû) ۱ 17م  

r 
°۸ 

 / .ددراو وک

 (Atouai) ۱ یاوت ۳
 ۲ ناک هدربیک طرح م

 [.تعجارم هلک و] .ریلیئد یخد (یاوق)
 یا (نک ۲) هدهسنارف (۸۱۲۲۵۹) | رو

 مویلا ذک «ردیمدق مسا كرش رب هدنل ]
 | مسا رهن رب هدهسنارف هنب س .ریلیند (4۳۵ را)

 دک «ردیم دق ۱ «را»] .رونلوا هیمس (رودآ) نوک و

 ENP ۱ رایحه هش ۵ رود و

 . (هنایوغن) هدییونج یاقبمآ (4۳) | ی"
 دلا قیروهج (الئوزو) تکل و

 ie كنغامرا (قونروا) هدنمق ناسوب
 . رد رهش رب ؛ عقاو 2

 رب یکسا 0 و 1 ا 1

 یسههلا ریکد و یس ریشه یو یمهجوز كن ] اتف) نادل

 ۱ .یدرونلوا داقتعا

 || سوتآ
 [. هل روپ تعحارم

eبول وا یزبق ورک (4104) ۱ ۳۵  
 0 هس واک ) هسیهاق یشاد رف ادا

 مسا كنغاط زورونا ( 405 )

 _ كنس « زورونا »] .ردیسیلصا

 لغوا A تاسو ود روم مان (( یتد رمما) ه دعد

 قم رشد رآ ندنرمخا ج وز «پوراو هرایدنفسا
 صیرح هنن رفس ناتو یو و ید رتک هاد

 فی رح ةدنما د ونار یا

 داب ليسا (یساو) هدنارول «بولوا E ینیدل وا

 ۱ . رد)غم یسوا نداق نانل وا

 حس

 قوا
 م (لباک) و

AS 
9 U 

 ی دکل

 داتشا زارب كلغ ییدلک ود هدنس كن ر

 ضرع ۳ «هدنسیغ
 هدنسد غ لامش هرتمولیک ۳4۵ دروهال یدیقرش

 و ارش

  (باصپ) كناتسدنه ( ۸۱۸۵ )

 لوط ۷۰۲ وهدیلامش



 زا لرد «بولوا هزم ۲۰۰ یلشینک دلت

 هاشردانو كنلروع «ردنکسا كوي ندنفیدل وا

 -راق دل روش . رد راشمالتآ هدعق وم وا قیرهم دنس

 ا ار و یواش رک | هروک هتیاور رب هدنسیش

 شفاوا سیسأت ندنفرط هاشرذا [ رظن
 یایسآ هلا ناتسدنه عقوم وب .روینل وب یسهعلق دایآ _

 توزیع بولوا هدننقح دیک رب هدنتشهرآ یطسو

 رش . رد را و ییمها قوح ندن رظن هطق برح نفو "

 هدلاح ییدعش .هدهسیا شفلو كوي لیخ هل بتقو |

 . ردق و یسوس هدایز ند ۲ « ۰ ۰ 6

 هدنس هی غ لحاوس كنانوب 1 3
 -الثو سیلوا روپشم س هلا لحاس

 مقاو هدنسهرآ یسریزج (كاحا ) س یتطو كق

 . مرز و و
 یرغ بونج كناتسدنه (۸۱۵]]) ۱ ۳1

 یراهطآ ( بیدلام ) عقاو هدتهج

 رازج هک ردهک رب رولوا لخاد هنیکرت ك رسا

Eقس هسنراهطا نابرق  

 .رونلوا قالطا

Atwood ( ( 2۹ ) دوو ربهاشم كنهزنلکنا | E 
 درام بول وا لدن ویعیط

 (جرماق) . ردشغآ تافو هد ۰ ۷ و «دلول هدنح رات

 نج یدا ی |عم 4یعیبط نهح هدش وتفلا راد

 یک ربا جاقر قاعتم هنضما وغ كن هيعيبط

 كماسجا هکءردشا داحما هنیک امرب نانلوا دای هلیمسا

 .ردص وصح هکمزنسوک یتطوقس تروص
 کیا هدهقیسکم هلعما و (۸۱۵۲۵6) ق اوا

 یتسیداو (هقایاو) یر بول وا ںی "

 و . مان (سا زلاب سالد و ر) هدیرکیدو «ردىآ اورا

 . ردن رابع ندنف رط تسوا

SFOمسق كجوسا (۸۱۲:0۸16۲8) ۰  

 (يالتوغرشوا) دیر
 ك رلن دعم ناقیح هدنراراوح هک ءرد بش و هد

 . رد راو ھاو ترش هلیتیسانم قلوا یزکرم

 كعد « تف» هدنناسلمدق نانو (۸۱۵) دا

 هه الا وا هد هبی ات و ریطاسا بولوا

 ای وک .یدرونلوا داقتعا :i كن رشم نالوا مز

 6 قتلوا در ط ندکوک ندنفرط یردب

  هرزوا كعا دیلو ینلانف رهو ككا

 ردح نالوا

 هدن ز و 1

 | قافن مت

۱ ۳۳ 

۱ 

 ی ت

 روصت لا وطو ریبعت « هيعدا» كنزنشمو «دزک |

 هرص یسهقرآ كنو یراق اط رب رکید نان وا

 .شعاراردنا ربع و ح الصا یرلقلانف و «بوشالوط

 هدنسیقرش ےسق كنهدنالربا ( ۸۱۲۷ ) ۱ 113

 (ارادیک) عقاو هدب شر یرپ (ووراب) و

 ۲ 31 (نلبود) هک رد رهش رب یک كنساضق

 ٤٥١۰ «بولوا عقاو همان ی ب ونجح هزنم ولیک

 قد اف یسهعلق ر لزوکو یسلاها

 هد کلاغ هلاکت و (Attia) اب 1

 نالوا RE رب (ر واه ر)

 رب عقاو هدن رزوا ی رب كل رپ (یرسالاد )
 درس

Eایدی عقاو هد یلوطا آ 4  

 نلیرب و هنن رارادکح كنسهع دق تکلع

 ۰ ردیم و منا

 ایا
 می +

 هیونح تهح كنايلیزار (۸۱:۲۵12)
 رب كنتلایا (ولوا وناس) 7

 (انار اب رار هلکن واو هش رپ (هنهی) هل رد رپش

 «بولوا مقاوهدن رزوا ییاچ (ایبیت 1) نلیکود هنخامریا
 .ردزکص كنهیحات رب نالوا یسلاها ۰

 ةا و هدیطس و یاشرمآ (Atitlan) 5 زالت 1

 هیلصا لاها هدنتکلع (الاع اوغ)

 ناناوا دایهلمان و هن هک «ردرهش رب صوصحم ههم دق
 ۱۶۳ «قرهلوا هدنکتا كناکرب رو هدنرانک كل وکرب

 لوط ٩۳۰۳۲ ۵۷ و هدیلات ضرع ۰

 ۲۰۰۰ ۰ و یعاشرا هزم ۵۱۸ «بولواعقاوهدیع
 هدرااروا لوا ندنفشک كناشمآ .ردراو یسلاها
 ۔رادکح ( لیکو توز ) نالوا شفلو هدکمروس مکح

 ۲۰یلوط كنلوک ( نالتینآ) ہک .یدنا,یرقم كن رل
 هل رارب قلایقو براص « بولوا هرتمولیک ۸ یضعو
 هدنفرط بونح كاّوک و س .ردن رد تياغو طاح

 رلشت ۲ نالا ینهورذو نالوا یعافترا هزم ۲

 هدنس شبونح و «یناکر نالتیت آ نانل و هدکمت روکسو

 رکید هدنعاش را هزم ۰

 هب هیلصا یلاهاو اشکلد تیاغ فارطا .روینلو ناکر رب

 .رد روم هلرلیوک لزوک صوصخم
Nر روپشم هدقلماسر ( ۸۱۱۱۲۵۸ ) ۱  

 ۱۷۰ ۲ ددالیم «بولوایس ۷

 -ویسیمو «شوط هدنرپش (لود) كنهسنارف هدنح راد

۳ 

 ۰ و هدنعسا (وردب ناس)

 ا ان تیوزح



۳1 

 لوبقم ضعب قلعتم هتکلم و «بودیک هنیح هلکلرت
 هدنیهب هدنخح رات ۱۷۹۸ ‹قرەقارب رراو رلعسر

 هاو ید یکی ییا كلوب س .ردشخا تافو

 -رابعم یرکیدو هدقلشازباکیه یر «بولوا فراعتم

 .رد راسم ل وفا ترهنش هدشل

 كن رافرط هرقناو هيهات وک (۸۱۲5) | یا

 ندنسیلاها(ایجیرف) نالوا یمدق مسا ۱ 3
 انو ریطاسا «بواوا نابوج رب لزوک تیاغو جک
 هنس دنک ( لب وک ) یسههلا ضرا ایوک .هروک هب هیب

 دلیطرش قلوا مدقتا هدقل رادافو «هلکعا قشعت

 رر ناروا یی داما یا اک
 بئاغ یلقع «قرەا غوا هنضغ كنەهلا «ندنکیدتا

 ؛شلوا «بودا عطف یننیلح ر وضع یدک هلکعا

 زا رت هتسرفتک ی ری ) اد ول و

 .شمر و تایح

 سصع یلآ نوا نددالیم (۸۱۲5) 1
 یک دق مسا كنب رافرط ناخوراص لوا توس

 ( دا 1) بولو یرادمح تعکلع (یدل) نالوا
 الا لف اولش هک وردها نییسات نملالس نلید
 4 مکح نیکد هن را ۱۳۹۲ ندنخم را ۹

 عقوم ندنف رط یبهلالس « رلیلک ره » هدعب «بور

 رده روخ ود ند راد

 ا ى ایل ا 1
 تا وا یر :

 EA NR یک )۸ روکس هو
 یک هردلو نسالاب د رب ند رف لو

 «!همریدلوا ی(سوسهرق)» ؛بولیجآ یلید «هجروک
 .شمران روق ینتایح كنساباب یزوسو و «شمیعاب هد

 هدنتلابا (نروا) كندسنا رف (۵اتنو) ۱ 1
 4۱۰ «بولوا رهشرب یزک ص اضق ۰

 تاناویحو یراهشرباف ايو «یرهناکیلبیا ءیسیلاها

 . رد رآاو یرا زاب

 هج وزو ۸۱۱006) هقیآ دوخای | « 3
 دل ریکد فرط جوا كنانوب ( عج ]

 (ایوی) فرط یلامش برغو لا زکلایو طاع

 DE TIPE ر دودحم هل رادطخ (هدنراغم) و

 رک هنا لریکد هطخ و .ردرپش هنن یزکم

 رهطا هدنفرط قرش ؛بولوا هدناکش نور ر شم

 -رط بیغو «یسهطآ زوبیغآ هدنسبش راقو «یریکد

 ۱ ی تا ۳

 1 مان و هنیکا هدنسیشراقو یزفروک (هنیکا) خد هدنف

  ثوزوا لا . روینل وب یه رب رح (EAN هلرکید

 ۱۱ رد 0 ٩ ع ,شنکا لاو ۸۰ یلوط

 كسکو «هد هبسا قلغاط یسیضارا . ردیشنم هاتة ۱

 هغلوا یساعرم یک هدایز ندتعارز یسیضا را كن هقآ |

 ف دوی هجن هدعدق نامز تكلم ثجوحوک
  هدند دمو عیانصو نونفو مولعو شلهت هر وط یش راق

aیدا ها تیروهج ر کا م دش هلاع یا . 

 ٽلایار رارب )فا هنکاو ایوب هسي نوک وب

 ولیک میرم ENN س كن وش «پودا لی

 شب تلایا و .ردیشک ۱۳۱۸۰۰ یسلاهاو «مزنم

 ؛(سانراب) یراروهشم كا «بویلوا ید یرلغالم
 (نوبروال) و (كيلدنب) ۰( نورییک ) «( تهه)
 ف ۲ «بویلوا ید یراربن وب . . رد راغاط

 یرارهن (سبفس) و (سویسیلپا) ناقآ هدنفرط یکیا
 هردترابع ندهرد ینا شلد وي ندنف رط | رس

 .ردقوح یرلن و زو موزوا قم ۲ «بولوا لاص
 هتعارز «بولوا ییا اهد هسیا یعارب وط كناپ وب

 هدنغاط (نو روال) .ردلاص هکمربدشبت ریغیصو

 یررمرم كنغاط كيلدن و ءرویقیح یندعم وک

 دوانرآ یسلاها تبارک ا كنهقیآ .ردروپشم

 ۱ . ردن وسنم هنسنج
 (§Pom p0ni15 . سوپ ومو ۱

Aes | erندنریهاشم امور (  

 و قداص بح ك (نورچچ ) روبشم «بولوا
 .اسور امور .یدنا مدآرب فصتم هللا قالخا نسحو

 «بودیکه هننا «نوحما قمالآ فرط هدننافالتخا كنس

 .وص قجهیفلوا قرف ینیدلوا ینجلا «یبینانوب ناسل
 ریمل « یهقیت ۱» ینعب ي وا «نوهکیدن رکوا ههدنار

 ها (الیس) «بودا تد وع هامور هدعب .ردشغلوا

 یناجمصخ كن راربرب یک یصیق لبا (یپموب) و (انیس)
 صلاخ بع هلتیفرط ییا ره درامد فلاح نالوا

 تب و تیاف تیاپنو ساقا داوو
 «بوقارب جآ ینیدنک «ندنغیدم هنایط .بولوا راچود
 تئاغ «هدهسیا شم زاپ مرا رب لړم .ردشملوا فات

 ا لر یسهخسن ءپولوا
 (Herode Atticus) .— دوره « 0
 ندنسابطخ و ابدا ربهاشم كنه ۲ و

 ۲ نونارام) هدنخ ران ۸۰ ء ددال ؛بولوا



 تقالط .ردشخا تافو هدن را ۱۸۰و «شعوط

 نآوطنآ .بونارق تربش رب كویب هلیبسبح یربرقنو |
 هلا (لروا قرام) نالوا یرادالوا ترخا ندنفرط

 هدنح ران ۱۲ و ؛شف وا نییعت هنکلیم ۵(سورو) " ۲

 هلیمسترب كنيلوطانآ رخ وم «بونلوا بصن لوسن وق
 و رم یدنک «قرنلوا نییعت هنکلیلاو نانو

 یرلقظن ضعب . ردشقع | ریه و نییزت هداعلاقوف یهنن آ

 .ردشلاق قات

4 4 

 هدنرلطسو كنهعم كلام (۸۱۱:6۵) ) رس ۳
 (ننوف) كن روپج (هنایدنه) نانو

 عفاو هدیراس لحاتس كنم رپ (شاباف) هدنساضق

 یتزاجش تابوبحو یسیلاها ۲۲۷۰ ؛بولوا رهش رب

 تعحارم هنشتهملک « ق1» ]
 بیر ۲ هل وب

 .ردراو

 | لا
 روید

 یاوروا هداطسو نورق (۸۱:۱8) ۱ ال 1

 كران وه ندهیشح و ماوقا ندا التيما

 هدنخ رال ٤۳۲ كدالبیم «بولوا یرادکحو سر
 یددسیا شلوا رادکح ًاکرتشم هلا (ادلپ) یزدارب

 زکلاپ ؛قرهربدلاق ینیدوجو كن ردارب هرکص ,هنس نوا

 «یبضغ كهللا» هلفلوا راونم وخ و ملاظ تياغو «شالق

 هد(این وناب) هدنح رات 6۱ .ردنشلو تربش هلهبقل

 كرلن وه نالوا شعب .هدنرافرط ناتسناورخ یعی

 قش ادتاو «شمالشاب هکلاع بیر بوک هنشاب

 ندنغل روطاریعا

 «هرکصندک دا طبر هب هبزج ی (سودوثت مچخک) نان
 هد 6۵۱ ندارواو «هاینامرج هلرکسع كيب زویشب

 ردقهن رېش (نایل روا) هلا لوخد +هسنارف نعپ ایلاغ

 هبا (سوینآ) ندنرللارنچ امور «هد هبا شاراب

 یرادکح كرلتوغو (هوورم) یرادکگح لرتشارف

 روبج هتعحر «بوروط یشراق قافالاب (قیرود وشت)
 تیاغ نالو عوقو هد (ایاپماش) ارخ ژمو ؛راشعا
 فلت يبر رب كنب رکسع هد هب رام رب هنازبر وخ

 ییررب قوح ر ؛بونود هایلاتا هرکص ندقدل وا

 نکیا هدکعرو هنیرزوا كنامور «هلا بیرخ و اه

 ندلوخد هامور «بوقیح هتکوا (نویل نس) اا

 3 ه دن هیح ات (نازوز) هدیاتسد رک

 د یوج ٽوقاب یغیدلوا هیلق

 ول یرصیق هینیطتطسق كرهدا ۳

 هحسس

 و ثا ۳۵

۱ 

 .یدبا یرلتن+ قلهرآ

 یروطاربعا امور الی ؛شمردناق هک رظن فرص

 اهد ءهرکص ندقدلآ هب رح ند (نتنلاو) یجحوا |

 ارخ ومو ؛شقا تدوع هاینوناب بویقیک ۍرایا |
 یچکیا د

 تافو ندنرشعو شيع ترثك .هدنیقع كتغايض

 «كرەدپا راضفا ليکلبرخعو ینلراوخضتوخ
 هد رخفت ماقم ییکیدقمب توا هدر ینیدصاب قایآ كن آ
 .شعا رلپوس

 قرش لامش كنهسنارف (شنانوجو) 1

 سر یا یا ی
 رش كح وکر ىز ۵ هیح اب هدن است لحاس كن

 .هناخکیلبیا نتکو كوب «یسلاها, ۲۸۲۰ «بولوا
 یراهناابد و یرلهش راف نایستبو 5 «یر

 مدت 0 ۳ نیشنلد تیاف . رد راو

 هدنسهرآ یراربن (زوم) هلا (نس) .رددوجوم
 تایح زا رب ندیکب ه ریش و لانق نانل وا داشک [رمخا

 .ردشمالشاب هکمرب و

 ۱ س ا
 ت

 روا

 نانلوب هدنقارم كا ضرف ینوروت ایو یلغوا كنبرب
 کا ندا كل وریپ هرلن واو یرلخ روم لییارسا ینب
 نددالوا كحو نا ماس كنو مالسا نیخروم

 ییرلقدل وا دلوتم ندنلسن كنو  رلب روئ او «یتغیدل وا
 ا روثآ هروک هتاورر رکید . رد راشغ | اعدا

Ep OT ERP RE 
 مدقم هنس ۰ نداسبع دالیم .فلغفل وا دیعب و

 یی ود رایروئآ «بودیک هنفر رط قرش كنب رپم هلح د

 9 to «نکیا ه دقفل ربط اح ه رفس

(Attius)رک رعاشرب سی ول ےل اه  

 ۳ تعحارم ENS سویحآ»]

 هصخثر ینمسا كتکلع ره (۸۵9۷۲)

 ندحو دالوا هد یش واو «تسسن

 .ردشعا انن یییرهش (هونی) و سپس

 تدابعو داقتعا ۵ رلب روت | (4011) 2

 کیدا یوی ها تا رکا دد
 لک (دلا) هدكندلک و ؛یدرارید (ولیا) رلیلباب کون
 ۰ ردهدن ادیم یتسانمو تہاشم نالوا هيس ەي رع

 وا همس یروثآ هلتسن هنر دوبعم و ك !رلیر ولآ

 لیخم كنوباسن ېک (حون نب ماس نب روثآ) یرلف
 دلفع هدایز تر زا عبف هم وه وه صخقث ر یرلک دا

 ۰ ردس رد بیک ت ینیرلعسا كنبثک ا ندن رارادمکح



 و ثا ۳۹ و ثا 0

 سیما رسو (یصنالس) یجج وا بس ندا طبر هب هب رج AEE تست سا او ( راث۱) <( روث) ندا

 وبشا ءیک لالج مسا نلیروک هدیمالسا "یاسا
E Lsردظ و یشوا ترابع . 

 یروثآ

EAینس ەم دق  

 . ردم و

 كناتسدرک ینعی [.تعجارم هیدلک
 رب ضرقنمو یکسا ندا لکا

 ندنلشن كح ون ن ر ماس ن رو كموق و

 ثتدابع ران و هدهسا روطسم ینیدل وا

 جد یک ولت كا كنیلآ یرلفد) وا و هدکعا

 ملقب یر یز دو
 رولا هش دوخایو هشرادوعبم و «ندنیدلوا
 هوم سنت هک زر ؛ندن روا نالوا »فو رم هل

 ولآ .ردبرق اهد هلاقحا یرلفلوا هیت ( یروثآ)

 ینیدلوا تداع هد هم دق ما کا « یح ران كل رلیر

 ا ماس «بولوا طولخم هلانارخ قاط رب «هرزوا
 كرولا رب هلو یلوقعم اهدو «كروثآ لغوا حوت

 (هونی) كن ر هدنعها (سونی) دوخاپ (ونن) ندنلست

 نویلم تو «سپسأت یتلود رلیروئآو ان ییرهش
 ندک دشا 2 4 ارا ا ود را رب : بکر ندارم

 2( سلب سرت اواز نالوا یاد هنر و
 یاتسشحو یصم «سرق «هکینف هه روس ید

 هرکص ندنو و ؛شقعا ان ینب ی ) و ءطبض

 ما رارعا هتهاقسو قود بوک ۳ ا

 لبابو ( سسابرآ ) یرادرس ( هیدیم) تیاب لا

 هنس ۷۵۹ نددالیم ندنفرط (سیزلب) یرادرس

 كشتلود رلیروئآو ؛شلریو ماتخ هتلود و لوا
 نشه روت

 جل وب

KN 

 اا ار د رباوتم یدل وأ

 نالوا نورقم اهد هتعو تشم هلیداهش كن هقیتع

 نایناربع نلبرع «رلیروئ۲ «هروک هخرات رب رکید

 ؛بولوا ندهیماس ما «یک ریاپرس و رپادلک
 وب و هما لو لواا تان یدک
 نددالیم و «ناکسا هدهب رو آ

 دهلالیس کیا تلود:و هک «ردراششا سیسأت یتلود
 هنس ۰۷۸۸ دالیلا لبق ءهلیتسایر راراد> بوم
 .ردشع | ماود ردق هنس

 كنسیهکیاو (نیکو لا ینی) یسیناب كنهلالس یر
 ندرارادح هلالس یکجا .رد (ساراتیلب) هدک
 روثا)نانلوا فشک هدنعقوم (دورع) یراث | كننایس

 نالوا
 روت [ لوا هنس ۱۳۰۰

 یوم ندناکح لیارسا یب - لا (لباه رصت

  (Assyriens)و ] هب رو رلیروثآ ۱

۱ 

 نالوا لغوا ك سیماریم“ وب ._لردذفو رعم هکلم مات

 ؛لواهتس ۷۸۸ نددالیم هدننامز (یصنالس) رب رکید

 ریدر و مانخ هنتل ود رو رلیا ه دیم هل رلیلب اب

 دین (یصالف ثالغت) هدارو س بقعرد یدهسا

 (رصآ لااشاه الغوت) یحدرد یمسا لصاو نالوا
 دیدج و سیسأت نکن ی ود وب رادکحرب هک را

 |. ؛طبط یسدق (سصن الس) جش ندنلسن تنو .ردشعا

 دهونین یتسیلاها «هلصف ییههرماس (نوغراص) و
 زوخو «بولغم ی (نوساه) یرادىکح سممو ءلقن

 .هرکص ندکدتنا طبض یسربقو یتاتسنم را هلا ناتس
 ۔ورم) نالو یرادمکح «لا الا هنکلام یخد لباب

 كنوب
 ر هدنراوج هاو یرهنارخ

 نالوا رادهح هرکص

 «بولغم خیار اد ه روس هل اناتسلباب (بیرخانس)
 تراغ لبابو ء طبض نمار كرصم هلا سدقو
 داليملا لبق .ردشمتا تافو ا درکص ندک دتبا

 رص ) نروس تموکح ردق هنخ را 11۸ ند ۰

 . ردشعا روب هتل راعخا ی (نادالب حاد

 كنم ارس
 ندو . .ردشفل ون ه دنس هب رق

 ربمعت لیا ,شعشآغوا ا ارا ید (نوداه

 لح كو .ردشعا داضا تیا یصکیا ملا
 یددساشعآ هداعا هتعاطا یاتسزوخ (لایماب روت ۱)

 .دنک و ؛شمزسوک یتاراوخ وخ قوج كب هدهرصوا
 ندلامش «بولوا یراط فعض هنتلود هرکص ن تل

 بقا ا تو
 و مده یرپش هوني هده رات 1۲ ۵ دالیملا

 3 (رصالو ونان)و یمیدرای ك رایل دیم لبابو ؛شفلوا
 شنا لالقتسا لاصعسا نوعا تقو زآ رب ینه
 ناتسلب اب هنروت ۲ هدنخم رات ۵۳۸ دالبلالبق «هددسیا

 رب توو شرف «بوتلوا طبخ ندنفرط ورک

 لوس دا رو ۱ ا دا دن ین
 رب ید هدنقح كن و هک «یدنا ( روث1) یرلد وبعم

 نالوا دانک ندتږ امج «بولوا یضار هثیلث عون

 لقعو (لعب) نالوا هبانک ندهقلاخ هوق هلا ( ون [)

 ینغیداوا بکم ند ( هون ) نالوا هانک ندنواکذو

 راو اهد یرلثیلشرب هقشد ندو :یدرردا داقتعا

 هبانک ندشن وک هلا (نیس) نالوا هبانک ندیآ هک «یدا
 نالوا هانک نداوهو (سمش) دوخاب (سماس) نالوا

 «یرب ره كدوبعم حوا و .یدا بک ند ( نيب )



 و ثا

 دصخش ییا «قرەلوا ثن وم یرکیدو رکذم .یرب
 هيم ( هتیلم) دوخای ( هتیلب) و ؛ید رووا مسقل

 .یدروئوا عز یسهدل وم هوق كتعیبط ههلارب یرلک دتیا ۱

 تدابع ید ههرایس شب هقعش ندنیلش ییا و

 .لجز «(یرتشم) لودرم «(لخ ز) رادآ هک «یدزردیا
 .یدبا (دراطع) وان و (هرهز) راتسا «(خیرم)
 شیو هل تئیه یا هلا ههل آ سپر هجمرادافتعا
 تروشم تیعج رب ههلآ کیا نوا ًاعج یتعی هرایس
 نددهلآ ییا نوا و سان ماوع .یدراردا لیکشت

 هد روص رب نڪهتسم تیاغ جد هرادوبعم قاط ر هقشب

 رلیلباب هلرلیرون آ .یدراردا تدابع

 هدعوحمو تئیه لع كرلنوب یرلتدابعو داقتعا نالوا

 تیعضو كنارایس هلهو «شملوا بج وم ینیرلیف ر یلوخ
 لوا كا یلطاپ رکف قمراقیح ماعحا ندشلاوحاو

 .ردشعا روهظ هدرلن وا
 نفو یزامم نف «هدهشا شمالاق قاب یش رب ندر

 (هونین) هدنراوح لص وم (ربخا یرلت راهم ی هد رقت

 .ردبشتسم ها راثآ نالو هد رال راشو هدن رها رخ

 فلتحم وندن د دعت كنلکش قوا ایو جم یرلیزای كرل وب
 ترابع ندفورح قاط رب نالوا لصاح ندن راتبعضو
 ضعبو كرلیروئآ .رونلوا ریبعت « حم طخ » «هلفلوا
 یطخ و نایرروک هدنسهقیتع راث آ كن ل زاده سرف

 تیام

r۵ (نرب وا) ویس ومو (سلوس) ویس وم (ان و)  

 وا «یرهنلوا فشک یتئارق لوصا هلیمادقاو یس

 نالوا شلوا وم ندفوح .هلیسع وقوا كرليزاي
 ةتسلا كن نولو هند

 ینیدلوا ناسلرب بیرق هب ینایرسو ییزع ینعی ندهیماس

 بو ا

 هینفو هیلع ران آ د رای روئ آ

 بویمهبوقوا هسیک ردق هرلتقو نیش

 و ت ۰ ۰  :
 ۱ کک ‹قرەنلوا بتی رب ید یغلو فرصو ءشلسالک 1

 عیسو و جک ییخ جد یے رات كرلیرو [ هدهباس

 . ردشلدیا

 | هرو

 هدنفرط ییا درب هدتهح تسوا لا

 یکنوک و هلیسف قرش لاش كنهربرج «بولوا عقاو
 اب و « هب روس 8 .یدا یواح قب را

 (ناجب رذآو یمعع ءناتسلیاب

 ها ن را الا. «(ناتسزوخ یعی) مالا یا

 یرارادکح یدا دودو طاح

 كنایسا (۸۹5۲۲16) ابرو ۲ دوخاب

 < یدب اتکلعر ن )دنس هم دق نایسقت

 قارع ییعب) دیدیم ًافرش

 )اه نی و

 هرو آ ا ۰

 ر جا ۳۷

 للباب «هلیا طبض ید یناتسلباب «بودبا كلام عیسو
 كتمات (هب روث 1) قلارآ رب «ندن رک دنا ذاحصا تخیاب

 دا .یدیا راو یوم ید هع قاع نعپ هناتسلپاب

 كيب کیا هک «یدیایرهش (هونین) یزکر و یرهش ك ویب

 یر هناریو ءبولوا بارخ یرب ندتقو زواجم ییهنس

 هدنراوج لصوم هدنقو نیقب «نکیا شلوا دیدبا ید
 . ردشفلوا جارخا هنادیمهلیسارجا تایرفحو «فثک

 كتکلم

 ماوقا نالوا ضرف ندنلسن ماح نا شوک لوا كا

 «هدهسیا یورم ینیدلوا شل وب نوکسم هاب رب ندهبجم ز
 «بولوا ك وکشم یت كتاورو رظن هنیلقاو ضرع

 كموقرب ندهیناروت ماوقا لوا ندرلیروث آ هدلاح ره
 ادلک و نالوا ندهیماس ماوقا هدعبو ؛شفل و ینکسم

 ندنفرط رایرو 1 نانو یسهیسنح تبارق هلرلپ

 شلآ
 ندرلیرو دان ادررقا ها هدن وک ینوک و . یدا

 «شلدون وا هلی یان هیروئآ «بویلوا رثا الصا
 هل راد رک نالوا ند «هیرآ ماوقا» فرط ره كتکلعو

 درک یک ۲ ودیا یف ن وا نرتته

 راس یراظفلت ندزاغوب 2کو یرایس درک در

 نوتتس كرازون ۳ «ندنغی دل وا هاشم هب هب رآ ما وقا

 كک اح موق ر نالوا ندهب رآ ماوقا ءبولوا وج

 درک ندطلخ ویو «شعتیراق هلرلن وا لا لوبق یتناسل
 ریروثآ . ردلقم یشوا شا روهظ  كشنموق

 نیک اک هب كنار :«بوشنآ نیاز برات
 دلیموق عدق سرف نالوا نده رآ ماوقا ءید هرکص
 عب رخ وم هک رايد للوا شا طالعخا لیخ

 نانو یر ناسل كناربا هدشامز رایاساس

 یراهلگ قوچ كب بوسنم هب هیماس ةنسلا كنب ولی
 « ناتسدرک» و e . رویلیر وک یتیدنلو عداج

 ع رات كنەروثآو «هن رل هلک

 E تعحارم هتس هک

Adjedhia)هحریلکنا و  (Ajedhia 

 عقاو هدنس هیل ام تهح تن اتش دنه

 9 ۱ هل روی تعحام SK هوني « |

 ییمان ( برو ) تقو وا «قرەنلوا ناکسا

 « یرول» هدنوحا ی

 | هدجا
 قدلم هنساضقو تلایا (دابآ ضیف) كنتکلم ( هدوا)

 . ردراو یسیلاها ۹۹۵۰ بولوا رپشر

 هدنتکلم هنولاتق كنايناپسا (۸۵۵۲) ۱
 رب طاحم هلا روس كنتلایا 0

 لالش هزهولبک ۰ كشررپش (هدیرل) هک



 ر جا
 یلاها ۲۰۰۰ کلا «بولوا عقاو ا

 كجو هلیتقو رهناریو کهدنفارطا «هدهسیا عماج
 یرلب رغ نه .ردلیلد هع دلو ا شغل و رېش رب

 ارد زا وای دص وضع تیک ا هد لو

 ءا و هب رق رب اوج دادغب ۱ 1
 نداروا تاذ جاف رب ندریهاشم ک٢

 «رد راشو ترپش هلیبق) «یرحآ» «هلغلواشا روهظ

 .ررید ید (رجآ برد) اکو

 Adjeroud ( 5) (ناروا) دربازعت

 نوا بول وا رپ رپ كح وک هدنللایا دژرج

 -ودح ساف ها رازج هد هفاسم كل هزم ولک ییا نوا

 نا هاش رف یور ( هیولیم ) «هرکص ندقدرآ ینید

 .رولوا بصم هریک د

 اب ءهدنن ونخت یایلاتنا 8 ۹
 ی | هلورجا

 یاس (هرالتساو) «هدن راوح لو

 تونح هزم ول يک ۰ تك كنرېش (هرااتساق) و هدنغ

 هنسل ام لحاس كنرفروک ( ونرلاس ) «ه دنسدق رش

 ؛بول وا رش ر عشقاو هدن رزوا كن هبپت رب بیرق

 .ردراو یسلاها ۰

 .اتسدنه (۲۵]۸ هح ر اکناو ۸0زد) ۱ 1
 E 3 هرج

 (رونالک ) قحمم هنسهرادا یابع كن 1

 هدښ ونج هزنمولیک 4۰ كني رپش روالکو هدنتکلع

 ۷۱۳ ۰۷ و هدیلاش ضرع ۱۰ ۸ «بولوا رهشر
 . ردعفا و ه دنفرش لوط

E O EC 
 وا ندنبدحو ند هیعفاش یاهتف

 قار روېشم هلساونع ( E نوعيرالا» «بول

 .ردراو ینافینصٹ قوح رب رکید راد هشدح و هقفو

 «بودنا روهظ هددادغ لوا ندنسر ره جرات ۳۳۰

 ندتماقا هنس زونوا هداروا ءهلت رعه هب همرکم ۀکم هدعب

2 
 ؛ینارح بیعش وا . یگ سم وا هدشب دح یسیدنک

 كرل واو یدنج دم لضفم «یناولح ىح ن دجا

 اغ ندنتسیدنک ۲یک ییدشا لت ندناوذ یاثما
 ییاهفصا عن وا روهشم یحاص «ایلوالا هیلح »

 (رحآ) ندننافاضم دادخ .ردراشغا له اک راسو

 هلیبقل یرخآ «ندنه دل وا شا دلو هدنس هب رق

 . ردشفل وا بیقلت
 « ردیصاحم كناذ حوا ند اشم کا ی 1

 ( ریسک یرجا) یر كرانو ک 2

۳۸ 

 در ا

 س جا
 "یرحآ) یر «یرحآ مها را نالوا روپشم هلکشد

 مهاربا ن وا نال وا فو رعم هلکغ د (ریغسص

 1 1 1 EY اذن ا دلاخ نی دمع هدیرو ىر

 | ردناسجا

 .ردشتا نا

 نوا كدر هک ؛ردنشعاپ لکیه ر رویشم نالوا

 هدناقناو" «قره وا فک هدامور ه دن سے۶ یجتلآ

 فلت ء لوهج یاشن ناهز كردن اننحآ

 هدس ود ر«ب ول وا ند راش ا زیاکیه

 . رد وفحم

 ینامز قالراب كا كنانو هروک هثاور رب بول وا هيف
 هشاور ر کیدو «لوا یصع ترد نددالیم نالوا

 . ردشماشاپ هدننامز یراروطارمعا كلبا كنامور هر وک

Tiاح. ےرق ناتو 05  

 Ed E 0 4 ۱ سایسجا
 «نکیا لوغشم هلا سیردن هدهفر ینعی ( نرک )

 ندنسهبلط «قرهلوا ندننایضتقم كنسيفسلف بهذم

 یتسیدنک سزیاطب: ندنکیدتبا راعنا یشک چاق رب

 : یدشق | عنم ندس رد

 كعدق نان و (۸6۵9: 5 0

 E ا سلوپسچا

 روس تموکح «قرهلوا بوسنم هنسلالس (سیجآ )

 -واب) یسیجترب كرلن وب
 دن ۳۹۷ اا لبق بولوا لغو ۵ (شایناس

 یسیجکیا 0

 .ردیعما درادکح حوا شم

 .ردشقعا تافو هد ۳۸۰ و ؛سولح

 هد ۲۷۰۱ دالیلا لبق «بولوا لغوا ك (تورس وثلف)

 یسیعج وا بس .ردشمروس تموطح هنس ر کلا

 ا هتح هدنح را ۲۱۹ دالبلالبث

 ( نموتلق ) هللا ( وغروتیل ) ندنفیدل وا نسلا ریغص
AA CETارت و نون  

 :ردشعآا طبض یتماوکح (وخروقبل

 كعدق ناتو ( ۸۵۵۹1۱۵5 )

 کیا نی اشا || س السجآ
 لغوا ك (سوسب رود) یر رک مار دنا تکا

 ٩۰۷ دالبلا لبق تولوا یرد ك (سونالخ رآ) و

 روس تموکح هنس ٤٤ باسولج هتخ هدنخ رات

 هدننش را ۳۹ ٩ دالیلا لبق یسیعکیا
 لایوط «لیو هصیق ردق ه ره «بودنا سولح هتم

 لداعو روسح هداعلا قوف «هد هنیدنا نیکرح تیاغو

(Agésandre )عدق ناتو  

 :لزارهق و ما وفا
isî Se. و یوووااااااا 



 9 . یدنا یوبم تنسهعس «ندنغب دل وا را 7

 رادقمر «بونازق ه رام رب یشراق هرابناربا هدیل و

 9 شا قاضا دقع هدنبلعو شا طبض ر

 ام ؛شلاچ هبلغ هنب رکسع ایویو سوغرآو ها

 e آ یرادکخ شرف «هدلا ینیدلوا هدنشاب ۶ |
 «بودیک هندادما ۵ (سوخان) یرادکج رسم ا ِ

 یامدق .ردشعا تافو هدلو «نکردا ت:وع 1

 كنو (سوبن سویلن روق) هلا (قرات ولپ) ندنیخروم "
 . ردشم زاب یتیسهیحدمرب (نوفونسک |) و ءيا هجرت 1

 هدع دق نانو ( ۸۵691125 ) ۱

 ندن رادرس ییروهج هنا

 هلا نانو ءبولوا یردارب ك ا روپشع
 قم رشد درو هی

 هلقلشیلکای كرهربک هنتفایق یناربا «هلیتین كمردلوا_

 شمردلوا ی(سویپیودرام) ندنسارزو نارا _
 هننآ» ءهدلاح ینیدلوا موکحم هلمادعا هنن نزوا كنو

 ییلا ءكرهبد « ردروسح ندنن یناندا لا كرا

 یتغیدنایط هنادرم هبیجآ «بوقوص هبشتآ های رایتخا
 فرص ندنمادعا «آریدقت ینتراسح «هحروکر شد رآ
 .شعا رظن

 ۸26125, ۸61 سادالحآ د وخاپ ها ۱
 لوا رصع ش نددالیم 5

 ر شا تأضن هدنربش ( سوغرآ) تاید نانو ر

 یرلایفو رابط «قردلوا کو هک ءردشازلکیه

 ِ ۰ ۰ ۰ مس
 - اب e هج ریکناو (Adjmir ربچا

 لات كاتسدنه ( ۸0066۲ دوخ ) ۰"

 لاو كوي كأ كتنتکلم (هنانوپحار) عفاو هدنسب رع

 یزکرم تلایا ندنفرط رریلکنا بولوا یرهش مدق
 ی هدنفرط قرش كنلابح ( یاوارا) .ردشغل وا ذاحا

 ول هد و وا ۲ عقم طاحم هل رهن و هدنرب ند رلکتا

 كنيلهد «هدن غ هرتمولیک ۲۲۸ كن (هرک1) ؛بولل

 1۱۷۷ كنابعو هدنسب غ بونج هزم ولیک ۸

 اش ضع, ۲٩۱۰۲۵۰ :هدن دف رب لا

 ربش .ردعفاو هدیقرش لوط ۷۲ ۲۷۲ و دل

 بغو لاش ءبولوا طاع هلروس رب نیتمو لزوک
 لزوک ا هدنحا . رد راو یس وپق شد هدا رلف رط

 هدظم GS بوت و هیش عماج رب روپشمو

 ناتسدنه هک « دراو یهر دیس هجاوخ ندمارګ

۳۹ 

 3 وم و رېن ۸ ۱

 ن جا

 یرلغیلب نظ نسح هدنقح هیلا راشم كنمالسا لها
 كب یراوز ندا دراو نده دسیعب راد ء4 علو

 كنه وبن تره : ندا غوا قوح ردق هبه دا

 لهد بلا طبض ندنفرط هاش رکا هدنح رات ۷

 هدنش را ۱۸۱۷ كدالیمو ؛ردشفلوا الا هنتتطلس

 ۳۶۷۱۳ كزیش .ردشمک هنطیض د 2زریکتا

 «تسنم تباف تلایا ینییدنل و یزکم .ردراو یسیلاها

 رب ر یلاوه لزوک «هلیسح یعافترا ءو رظنلا فیط)

 یسیلاهاو «هرتمولیک عبرم ۱٩۹۷۰ یعطس «بولوا
 لها ۳۲۰۰۰۰ ندرلن وب هک «ردس وقت ۸

 . زدم السا

 ( ۸زادهاه هحریلکناو و

 (ماظن) نانل وب هدن راطسو كناتسدنه ۲

 كن روا هکءردیرهشرب كبتلایا (دابآ كن روا) هدنتکلم

AAS NSLSنر ۲۶۶۰۳۲  

 ریشوب .ردعقاو هدیقرش لوط ۷۳ ۲۹ هللا یاش

 فارطا «بولوا هدعقومرب اشا نایاشو عفترم تیاغ
 لیکشت راهلالش قوج رو راموروجواو رلیداو نرد

 هدن رزوآ كنبرب ندرهلالش وب .ردطاحم هلرلیاچ ندا
 .كرهش «هلبا یرپوک رب عنصم تیاغ بکر م ند رک نوا
 هک «رویلوپ دن و نکا هر زا توو لوک
 لوصا ب ص هد ینیکیا

 اززو یتعی ندنراماظن كركن دجا هد ره رصع

 . ردیورمیراقدلوا شا ریدتبا انب ندنفرط یرب ندنس
 كد هدنعاقترا هزنم زوپ فرط یا هدنتلآ درب

 شل زاق ه دنحشآ كنايق و درو نیرد ر .طاحم هلرلایق

 نذل رح قوج رب هک ءردراو هناضتذابع رب مسج

 هلرالکیهو رار سشلوا اا ایف «بولوا کر
 .ردولع

 ؛بولوا صوص#

 یجنوا «بولوا هدنسد رام

 هراودنه نانلوب هدنند (ادوپ) هن اخدابع وب

 كب کیا ابیرقت
 ریس كنون اوا وب لوک و

 هدن رلن اسل اب و ر وا «بولوا قوح ك ران دیک هتساشاع و

 اار یو لەغاخا نف واما

 ا دحاو)ا دع ن دې لضفلا وا ۱
Bsهنس هک « لضفلا وبا» ] فاقت الا  

E9 هل ر وین  

 (سخزس) هدناسارخ E ناکجا

 لصفلاوا بت ول واهب رق ر هدنسیحا و ]

Eن دج . ردیسار طقسم كنیناقنحا  



 ی جا

 ۱ ۵۹۰ نددالیم كن هکینف (۸860۲)

 ر شه روس تس وکح لوا هنس
 ونحا

۰ 
۳ 

 ی هرلینان ویو شعآ تره هن ان وب هک ءردیرادمح

 (اوروا) هاب !(صوعداق) روم نالوا شک رک وا ییز

 . ردیرد كربق رب هدنعسا

 وب تعحارم A هتنحا «| ا

 [. لر 1
 ۳ ۳ تر 2 9 : “ مس مس

a ۳/۸اصق و قاج . 

 . ردهیحات ر قم هنس ؟ ۳

 م

 وطانآ بول وا ب وثعب تا ۱

 مدال وا نرخ اضتس نیم ی دبل
 نا ندنسالگ كنصع .یدرللیئد حد یدیج

 -راثف ىلع ندلاءالع ر وپشم «ه رکص ندکدشا مولع

 5 ادشاو ؛شلوا لخاد مرد یاب هةل كنب

 هفلخ هجا

 هنتسهس رده یججل»ت یک هد هين وق هدعب «هنسهس ردم

A NEEاه  O 
 ٩۷۸ 2 0 م ردن هداروا تولوا
 اع .ردشلوا لئان هقحا تجر هدنسیرجه جرات
 «بولوا تاذرب تبعشوخو عبطشوخ « لضاف

AS EEE 
 ن فسوی ن دم نيدلا ی 2۱| هدازهجا

 تیابنوندنیصع یال طرق

 قی زا ادا بودا مولع لیصح ندهداز بیطخ

 هکلیضاق جاق رب هدعب و «هنکلس ردم یسهس ردم

 هدنراسولج كلوا میلس ناطاس ؛یرهلوا بصن
 EREN 1 دور ۲ تو و

ANEینیدل وا لوزعم «هدنس رکج خرا  

 . ردشعا

 ی
HORNE و اعضا 4 ٩ 

 قرشو قرش هلا ناعب ندناابح کلب (لاتتس) عقاو

 عطق هرم ولیک ۲۱۰ «قرەقآ یرغوط هبییونج
 هدوا هکر ولیکو د هنب رہن (یتر یکاہہ) «هرکص ندکدشا
 ) كناتسدنه س .رولوا بصنم ةنيمظع ر ( كيتک

 و ید هدنتکلم (روایک) عقاو هدنسهبغ تهج

 .رولوا بصنم هنبزفروک (ک) :بوتلوب رېن رب هما
 لای  E ۱(كنک) كناتس دنه

 .اضف (هوانا) عقاو هدنراوج یسارج
 رژ بونح هزنم ولیک ۷۰ كن رهش (هوانا) و هدنس

 ثافو «هدلاح

 «بولوا رې ر هدنسهیفرش تهج

 دار 3 عقاو هدنسف

 ی جآ ۰

 ! هط راپسا .كمدق نانوب ۱ 1
Uترد شمروس تموکح هدنتکلع  

 el كرا « دیح» یر هک « ردیسا 4 رادجح

 دور ) هسا یحوا رکید «بولوا یساپ انس هل الس

 سیاب تانسهلالس سيجا . ردن دنسهلالس ( سيلف

 ات لوا ا ا نددرایم كسجا نالوا

 ۱ . ردط ویضما:ییاوحا ءهدهسا مولعم یییدل وا شم روس

  یسجرب كسبحآ جوا نالوا ندنس هل الس سیلق ورپ بس

 1۱۷ دالبلالبق «بولوا لغوا ك ( سونمادیشرآ)

 . رایلسوغرآ ءلرهروس تموکح ردقهنخ رات 6۰۰ ند

 یخ ههطراپسا «هلغلاج هبلغ هننرزوا رایل هن او

 یا یسیعکیا وا بجو, یتع

 ند ۲۳۸ دالبلالبق ءبولوا لغوا كسونمادیش رآ
 ان ودک رام یناتو و «شم ر وس مکح ردق هنسههس ۰

 -قوف داب و «قرهشیلاچ هغم راد روق ندنتعاطا كرلپل

 دردنکسا هدهسا شمس وک یرات [ تراسح هداعلا

 هده رام ؛بولوا بولغم ددنفرط (رتابیتن ) یاقمناق

 نالوا یمس لما وب یسیهچوا س .ردشلوا لوتقم
 ۲۶۶ دلتا ف توا یروپش لا كر زادکح
 عضاو هطراپسا روپشم «هلبا سولج هت هدنخ رات
 هبارحا عقوم ندیکب ینداوف ك (سوغروقيل) ینوناق

 بیر ییرب ییضارا «بودیا وغل ینویدو «هغعوق
 هدتم وک « هدهسا شغا تيش هکعا مس هرزوا

 تینماو واو 4 (سادی زلل) رادکح نالوا ییرش
 تيان «بویمهلوا قفوم هلیببس ین ایخ كرلمدآ ییدتا

 هس> «قرهنلآ نددبعمرب ینیدلوا شا اجلاو رارف
 قانحا هدنخرات ۲۳۹ دالیلالبق هدارواو ءاقلا

 ینلاح هجرت هدكنو (قراتولپ ) رومشم .ردشفل وا
 . ردشم زاب

1 
 . رد هیحات رب قم دنساض طز ۱ فک ی

 -الما کهدهقیتع ران ]و 1621]۸0) ۱ راکم 0

 (هداک ایاجآ 2128204]۸ هر وک هنس

Eبونح هزنم ولیکا ۳ كل (دایآ  

 لاش ضرع 6"
 مو براص عقاو هدیقرش لوط ۷۷۲ ۵۰و

 «بولوا یکاح كندعلق وب

 رقم كن « هحار» نانلوت راذک هب رح هنتم وکح ریلکنا

 زر ناسا (رهشو 2 عفاو هدنکت | كەت جد یتموکح

 . رد راو یس اھا 0 و 1 ر كح وک

 هدنغاچس داق و هدنشالو سا ويس

r 2 2 
 ۵۰ ۵ < رد هعلق ر هدن سا ی

 . رد هدن رزوا كندبت رب



(Agila) ۱شم روس تموکح هدا ایسا  

 نوا كنب راد (توغی زیو) نالوا

Seroux 6 Agincourt ( ۰" ) اف 

ren 3تاکوکسو هقیتع را | كنهسن  

 ۱ ۷ ۳۰ كدالیم روا ندنسالع ندا لافتشا یف

e نطوت و ا SS r 

Kip )نادغب ۳۹ )  

 ١ ا رېش ر اف (هنب و) هد

 | الت ةطقن كني را رېن (ترس) هلا (ویحوتورت) بولوا
5۰ 13 
 «عقاو هدنسب ع لاعش هزم ولیک ۸ تسالغو هدنسیق

 حاق رب كن وب هد نح رات VE ك دالیه ء«نکیا هرق

 كن رهش (د ویحا ) یکسا عقاو هدنل اش هتعولیک

 كنب رلنط و یکتا ءب رعه هب هب رق ول ندب وط یسل اها ۳

 . رد رلشمرب و اکوت وت ما *
 هديل امش یاقرغآ (۸۱۵۵۵۲۸۱۵۲) ۲ اخا | 3

 هقیسکم كرەدنا قش ب هع كلام ال اپا

 هننصنم كنيظع رپ (یپیسسم) نیک ود هر نت

 اروا «بولوا یر ك راهبعش کیدا( لیکشت بیرق 1

 هک ءرونلوا هیقس (ساموه) هدنناسل یسهیلصا یلاها |

 .شعا كد E هلک وب

 هح ریلکناو ۸۱6۱۸۱۸0 ) کل ایا
 كناتسدنه ی

 (هراوس د ) تال (هدوا) داو هدتسهیل ام تهح

 ی (كنک) ) بولوا یربش رب قش هنتساضف ۱

 رش لامش هزامولیک ٦ كنسیراسپ لحاس "
 .ردعماج ییلاها ۰۰٥و

 CET (۸02:هز0اذ | لوا /

 ءعقاو هدنسق

 هک «ردیمسا كننادناخ ر روپش | ¢ 6

 لڏ راق دنل و لوغشم هیت راحت كيلح ی راصعا هدنت ادن :

 .ردرلذلو تر داوا و نالوا تب وا

 هس ر) و (هوقب) یراروہشم ها تكتساضعا نادناخ ی

 ۱ یایوروا نوت و «شعوط هد رش (هوو) هدنګ رات

۱ 

 ۱۳۱۰ كدالیم یسیحرب «بولوا رلتاذ مان ۲

 .ردشعا تافو هدنسهنس ۱۳۹۱۹ و ءدلوت هدنخم رات

 رخ وم ؛بولوا هدنتیعم كن ( هناج ) یسهجلا رق لوبان
 قفوم هیهداعا هتحم یهجلارق نالوا شلدا ملخ

 تورت رب كوي هب (هیر) یکی هدشنافو و .شلوا

 ندقدنوق هنناریمكنسهچمع یسیجکیا س . ردشقارب
 لئنورو یسهجروطاربعا هینیطنطسق «هرکص
 هنسیدنک یعق دوی ر كنانو ندتفرط (هب رام)

 ییرقو را یناونع « یبهقود ID «هلکلرو

 لغوا کغول ویلات یاب . ندنراروطاربعآ هینیطتطبق
 رب كکلام ینیدنلو فرصتم «بورو ه (رود ولت)

 ندنافو كنو .یدیشعا كر قرهلوا زاهح هد نمف

 بولاق هدننادناخ ینیلدقود هناا ردق هنس زو هرکص |

 ینا دش ناطلس هدنتسیر هه خیرات ۸۶۰ تیام

 یربخآ ك ریل و واچآ EE کلم یرلتضح

 هد (هبس) هایدساعم دعاقت زا شب (وقسحا رف) نالوا

 تاقو هرکص دیس کا موقص . رد رلشم ربدتا تاقا

 . ردشعا

 ع تهح كناياپسا و 1
 بم دنتکلع (روداماتسا) نگه دیش ۱ ی

 . هزنمولیک ۷ ۵ كنبرېش (سرجاق) و هدنتلایا (سرحاق)

 رهش كحوک ر عفاو هد راب رب لئام تباغ «هدنلایس

 دراو یسلاها ۱۷۷۰ «بولوا
 تهح كنايلاسا (۸66۵۱۲۵۲۵ ) ۳ 1

 09 ۱ ید ۳-1

 ( هناقیلب زاب ) ناک ه دنس هی ونجح رو

 كنيرہش (هرام) و «قحم هنغاجس (هرتام) «هدتکلم
 هي رفروک (هتنرات) «هدنسب ش بونح هزامولیک ۸
 (هل رد الاس) نایک ود

 ؛بولوا رهش كح
~~ 

 |ارچا
 (ویآ )و هدنسیقیش لاعشهزنم ولیک ۱۲ كن ربش یلوات

 ۱ “° «بول وا ریش ر عفاو هد راک ا

 .رد راو یسلاها

 -وک رب عفاو ه دنیشد 9 لس رم

 . رد راو یسلاها ۰-۲

 .هبونج تهح كنايلاتبا (۸۵۵۵۲۲۵)

 ی دنعاعس (هر و الید ارب) « هد

 .ردزکرم قلس وپقسپ
 حس

 (-Giuseppe Aecer . تزوح | 1

 كن رهش ( وتنام) E د دالس ځرا ۱ ۷ ۳ بول

 جوسا
 تحایس هب هیل امش

 .ردشعا تافو هد ۱۸۳ و «دلو هدنراوح

 راطقا هلیش رط اس والو هدن رانیف و

 رش و ررر هدنناسل ریلکنا یس همانتح ایس «بودا



 م جا

 هجر ید ههجزسنارف یربا و
 . ردشفل وا سن و عبط هن رزوا دلح ۴ هو ۱۸۰۶ و

(Henri Acerbi) .— Jjiاتسا - 
22 

E E i کابل ۱ یرچا 
 هد ۱۸۲۷ و «دلوت هدنسپدالیم خم. ران ۱۷۸۵۰ بول

 یکی ییبط حران ES حاق ر .ردشعا تافو

 (-Bibliotheca ita » یس هناخنک ایلاتنا» و «شعا

 ا

 هت وقوم ةلاسر نانلوا ستن هدنالیم هلیاونع 00

 ربا شعب قلعتم هبط . ردشفل وب ندنراررم كنهینف

 . رد راو جد یر

 لوبان كنايلاا ( ۸۵۵۲۵۵۶۵ ) ۱ ام 19
Oی رنغاصس (هناقیلبزا) کل  

 فلاش هام کا ۲۵ ترش (اضو)
 «بولوا رهش رب مقاو هدنسیداو كن بن (ونادارب) و
 ۱ سا رد راویسلاها ۰
 د (۸60۳02112 ایت ورک ۲) یعدق مسا

 ار او يا ا 17
 سو دنخاجس (ونز ] ۶

 ۲۹۰۰ «بولوا ربش رب عقاو هدنقرش هزام ولیک ۹

 بت را ور

 هاب (هتسحا) كنايلهس (۸0۵5۱0) ۱ ۷ 1

 كن رهش ول

 یربش یا د (تک#) دوخ

 ۔ه راحت سر روش «بولوا ندنس هع دف كولم

 ٤ شفا دادما ه (مایرب) یرادکح (ًآور) ( ۵ دنس

 نالوا شاق ندنتطو «بولوا ندنرلسنرپ (آورت) و
 راه کنار .یدیفخا داع لوبف ف

 یاعوقوو نالوا ندنلیبق ربطاسا (لیح ریو) یروهشم

 :ردشما 19

 «دتسحس»] (۸6650۵) هتسحا د وخای ۱ ا

 [.هایرویب تعجارم هنسد
 رب كم دق ناتسدنه (۸6651068) | . 1

K2۲ دوردوک هک «یدا هم  Hyd- 

(rauteجد شید من ( ۲1۲ 4ء٥۳ ) سادوکحو  

 م ویلا ..یدرولیک ود هنن رم دنس

 .رولپد (بانیح) دوخاپ (بانح)
 هرکص ندقد وب

(Atzmoos Wartau) | 0 1 

 (لاغ ثنس) كنءرجوسا ] واراو سوپ
 هیحات ل ا هنسا رج ترم (نب ر) هد ر وهج

 . رد راو یسیلاها ۲۰۸۰ ؛بولوا

(Atchouitef) ۱ ۰ 2هد ونج هییسور  . 

 ریش لحاس كنب رک د (فوزآ) ا

 لاش هزئم ولیک ANY كنب ربش (فونب رش) و هدنتسف

 . كحوک رب ه دننصتم كن رپ (وقوسو رب) «هدنسسد مع

 ۴ دیر رکلای بولوا طاح هل رلقلقاطب هک «ردناهل

 . رد روهپشم هلس رنک ِتنسیهام

 ۱ e هددنه طی رح ( ۸۱۵۲۵۱ ) ۱ 1
 1 هح

 ۱ مىق تسر ۱ هرزج .(هراهوس) 4

 ایل و رهش رب كن هیمالسا تموکح نانو FO SEE سل امش

 1 هلی اکلقسم كنف یساکلا كنهروکذم تموکح دس

 ۱ ید یربش هچآ «بولوا هدنلامش كنتموکح (یایس)

 1 جدا ندنس هر یاهننم كنهرب نح

 «هد راق وب تاس

 .ردعقاو هدیقرش لوط ۲

ب راس رادس نالوا
ا ینیدلوا نام رب اس

 ڭكبصنم 

 دھر لهطفایم ید يوق یهدنفارطا

 یسلاما 1 یر هناخ «بولوا ردف سوفت ۳ ۵ ه. ها ۰

 (نوتارق) ییارس كرادکحو ءردهدنلوصا ییالم

 . ردطاحم هلقدنخ و روسر و ناک هد هعلقرب نانلوا ریبعت
 یس هب ران تیمها یک لوا یصع رب تکلم و

 دش و اقا تن افت لک ت ناچ «هددسدا شا

 ۰ ردیلح «نوتلآ ناقیح هلتیلک هدنفرط ره كتكلم

 ۲ اسو روفاک رو هدر کوک نشاط تهقیذ « ربقاب

 هاب «ناشرمآ ندیک ندابورواو یناجارخا هرب

 روکذم یالاخدا هراسو ربمد نویفآ .هفوح

 یموکح هحآ .رونلوا هلدابمو یطاعت هدهلکسا

 «بولوا یسلئوق لا كنناموعح رلفرط وا لوا ندوب

 ندا رییس یراراوح وا هد دالیم صع ی من 7 | نوا

 دا شا تموافم هن ابلاغ اد هری کت درول

 دن «هروک هنتیاور كح ر ا ر ررحم هدیلحم ناسا

 ؟ شک وا لس و هدنخح را ۱۰۱ كرعه یلود

 اشا نانس هدنناهز لوا ناخ میلس ناتو

 دایتف رعم یساغود لناغع نالوا شلدا قوس هتهح وا

 ,یدیشمرک هداج تح كنهیافع تلود
 نانلوت تموکح بلا «هننرزوا یطدست دل رایلکناف

 ناطاس «بولک ههیعالسا تفالخ زکر تاذلاب كناذ

 نهی اعع هیاج لا زارا ینامرف كنب رمضح ماس

 . ردهد را رطاخ یییدنل و هدنساعدتسا دن دح

 ندنفر طاش

 اربخا

  ETو هدیلاش ضر ۱۳

 چوا ه دند صام ا

 . بئاغ

۳ 
0 



 ی یچآ 7
 سا کلام نکاح هحآ 1

 كن هلحآ A «بولوا |

2 RENE FE E E 

 یساقبو ماود لب هدنتفص هاب تموکح رب كتموکخ
 امد آر وی ق را یلهحآ اذه عم . .ردیلة یش

 ندن راقدلوا ٩ هل رلیلکناف ًایداقم نامه یر ند هتس

 یضار هدایقنا نزمککود ناق «بولوب هده را

 ۰ زرویلوا
 ر ER n لهد هد اس دنه 1 1

 هدرعش كزاخا دنلب یردارب كيخاص ] گو"
 تر جرات ۱۱۹ اد نک رکا ییدناللوق

 بکس ندتب ۳۰۳ هلبناونع.« رتخاو دیهان» "هدنسپ
 .ردشعا ہطن هم وطنم ۳

 هدنراوح یناکرب (اننا) هدایلهس سس 1 ۰

 كن رهش (هلای ر 3 عدل رو نا فح ۱

 رهن كح وکر ب رولیک و د هریک د هدنلاصتا

Î 2بونح كنسداو  RNY 

 هر ندر وص . رد راکیب رب .عقاو 7 ا

 هزم ٤ و هدنعاش را هژیعتناس ۵ ۰ ء كرەدا ناروف

 هننظ ك رلحایس ضعب . ردا لیکشت طورحم رب هدن رطق

 هرب هدنسیقرش بونح هزمولک ۲ راکب و «هروک

 ثرابع ندنسیقیح ندرت رارکن كن رہ (كنر) ناناپ

 د راکی و ریکناهج ندنزرادم ناتسدنه , شعا
 مویلا یراهنارب و هک «یدبا شقا ان یایس رب هدنشاب
 ۱ . ردد وح وه

 رح هديب ونح یایلاتا .( ۸61۲ ) 1
 لا

 نیکو د هنن زفر وک (هع راب) E یربچ

 (ایاناق) هد ایلجس (Ac1- Reale( لار 8

 لامش ن هک ۳ كش رش =

 ون قرص تب وتح ۳ تن 1 هدنسبفیش

 اضق ناک نکا

 رار ر

 ی جا ۳

 : Fonرد راو وص لدعم هدن راوحو یسل اها .

 رد ( شیعتا ) یک دف مسا «بولوا رهش ر سا

 یسه راغم كنار مان (هنالاع) روهشم هد هع دق ریطاسا

 .یدیشفلوا لیګ هدنراوح كرش و

  Eوا رکذ هدم دق ریطاسا -
 (نؤاف) هدایلڪس ءهروک هنغیدنل لب

 ر لزوک هلتاغ « بولوا یلغوا كنايوح رب هدنعسا

 قشاع هتسیدنک یرب رهدنمسا (هنالاغ) «هاغلوا لن اقیلد

 بروی تعجارم هتسهلک « هنالاخ »7] .شلوا : [
 مس

 ۱ سیچا
 / دوی تجار نیک

(Acis)ارو رېش ر هدايلڪشس  

 « هلایر یحآ »و « اوا ردیع دق

 (Aci San Antonio) 1 ا ار

 اوج (ایاب اق) هدایلعس )| وين وطنا ل ى

 ۱۱ كرش وو قم هنساضق ( هلایر یحآ) 35

 °044 «بولوا ربش كج وکر ب عقاو هدنبغ هزنم ولیک

 داو اا
ACH) ( ۰ 1هدیلاش یاشمآ  

 ۳۳ 0 e ۳۳ ۱ نوسیچا

 کردی اض رو هک زا ی (یوونیم) تش ز
 ۸46۰ یسلاهاو ۰ هزتمولیک عیرم ۲۰۱5 یعطس
 وا

Atchison) | . ۳ندهععم كلام (  

 - وسیم) و هدنت ر وهج (ساسناق) ۱ دوس

 لو ریمد جاقر «ب ول وا رېش ر هدن رانک یرپ (یر

 اب ۰۰ و راح لیخ «:اغلوا قاصتلا لش كنطخ
 یعطس كناضق یتیدنل و اک . رد را و یسلاها

 . ردیشک ۱ ۵۵۱۰ یسلاهاو ؛هزنسولیک عب 4

 هدنس رغ لحاس كنهدنالربا (411) / 1
 1 شلرآ هل زاغ و ر راط ن

 ۲۰ یمظعا ضعو ۲۶ یمظعا لوط هک « رد هطآ

 (ویام) .ردراو یسلاها ۱۶۰۰ بولوا هزتمولیک
 . ردقلحم هنغلتن وق

 | سولچا
 (اقیساب نوعیسا) هدنخح را ۱٩۱ دالیلالبق

 E ها
 هبصنم و هدنح را ۰ E هنو ۰( و رالق

DEPE CO FR 
 «بولعم هد (لیی ومز) یو ی یادم زوم

 رب هدامور یکسا ( ۸۵111۷5 )

 روهنشم لا هک یدل ار نادا

 :یدارفا

 . ردشعا طررص یشح و |



 جا

Acimincum ( | ۳(ایونا ) )  
 یریش رب ستم بس هع دق تک ]) موم 13

 شا (نمنالاس) ناو هداتسرا مولا تالا
 . یدبا هدن راوح

„gw (Achem, Atchem, Alchin) ۱ E 
 E نیحا

 ی هدنس هیل ام تهح كنسەر زج ا ۰

 ه رد (دحآ) لبصا بول وا یعسا كن هیمالسا تموکح

 [.هلروپ تعحام به وب ]

Atchinsk ( eT 1 ) تهح كنايربیس 

 ریس (لدسکی ) < و دنس هبب , وئح

 اتش (ملوح ك نایکود هنغامرا (نوا) در

 یسیا اها ۱ «ب ول وا ره 3 عقا و ه دنبنع لحاس

 یسهیلاش تاهح هل رلفر ط بص كناب میس . ردراو

 ۱ تارا نا وا ارحا 7

)Acineum) | *, 1تکلع مان (اینوناب)  
 ۳ ۳ 7 وم <

 م ویلا «بولوا یرهش ر كن هم دق ۱ ۳ سن

 . یدنا مدح یییدنل و كنب رهش (هد و) ی هدناتسراج

 نوا كنايلاتبا (۸۵۵10 70660) | 2 1
 ۰ ی 1 =<
 ندن را عاش یدالیم مصع یعتشب ] ودور 2

 .ردشعا هجرت ًامظن یلاثما

 كنامور (۸۱۲۱۷5 د وخای ۸661۱8) 11

 «ب و لوا ند ررعاش سیون هاب اه وج

 .یدیشغا ت تریش تا هد رلڪ "را ۷۱۳ دالیلالبق

 .یدالغوا كمدآ رب شلوا دارا دکار یسک

 ا ا آ كنم لاش نانوب الماک یرلراع مهم
 امور« هنب رزوا یرلث رهظم هماع لوبف كن را ربا نالوا

 - ور سوهحد) صوصلالعو كنسيضعب ندنسارک

 هبهحرد رب و شل وا رهظطم هنس هب اجو رطظذ ك (سوت

NEهک « شا رخفل و رور  E 

 را . یدیشتسا عضو هني رب كل دبعم «بوریدناپ ییلکیه

 ردشلع هلاق قاب رهح راب ضعب رکاب ندن را

E۳ « باخا «| 8 دوخاب ۱  

 |. هل زوي تعحارم ۰

 لغوا ك ( ماو) .بولوا یسیجم رب ]
 ۰ رد زالب ك (ایفز د) و

 و ؛ | یداب نا ۳ ایس هاا
 . رد هیحات ر نیس دیس ایه

N SAG ۱ 0۳نالوا كعد « وص»  

E E A TIEءهلغلوا  

 ا ٤

 ۵ وکو هرد جاقرب هدي ونج یاینالآ راسو هدهریواب
SRI۵  

 ضب یک (سوریم وا) مسا وب ۱ )٥]۸4(

 ۴ یر را و و مدیا شرو
 ارخ وم «بولوا یعدق 3 كنفرط هکمودو هل اتح

  تانسهربزج هبس هروم رایاخآ نالوا یسیلاها كناروا

 هلکعا نطو هدارواو طی ینتهح ر

 اد (لیا) قرهلوا هتسانعم « لحاس» لوا ندنوا
 کلو .یدیشلآ لا (ایناخا) هروکذم تکلم
 ۴۶ ونرب هدنرنپ رنو هک «یدبا راو يرهش ییا نوا
  داشاو قافلا و .یدرلشعا لیکشت هقفتم تاموکح

 ۱ تمواقم یشراق هرا بلامورو هرابلاینودک ام [رخوم
 ۱ ندقدنلوا طبض ندبناجا یرلفرط راس كنانوب «كرەدا

 ع ینیرالالقتسا اهد تقو لبخ رنو ترص
  روپشمهلیمان « یناخآ داصا» داحا وب . ید رلشلمبهدیا

 نوت هرکص ندد ا هبلغ هداحصا وب رایلامور .رد

 Es ےک یراقدلوا شمریو یمانر ( ایاخآ) هنانوب
 ابن را ٠ ایل لها هداطتسو
 اد زراو كندو هن | هلا هروم «هنن رزوا یرلغا
 درج نالوا شا لکشت «هرزوا قلوا ترابع

 . تموکح و هلامز رورمو ؛شلآ ینمان ( ایاخآ) یخد
 1 درون ؛هرکص ندکدتسا ماسقنا هغلهقود جاق ر

 ۰ .یدیشعا هظفام یان و یسهعطق (هدیلا) نک هنیلا

 ۱ ) هزابا ) نالوا ن دیس هیف رب لحاوس دریک د هرق

 رب هدو هک «یدیشلرب و مان و قلەرآ رب ۸ 2

  یرلیا ندنرلا نطوتو ترعه هیاروا درلیاخآ اط
 روم قلود ناتو هد زې امز 7 SS هسل وا شلک

 ۲ هلبمان (اساخآ) هنب قم لاھ ںی كنسهربرج هبش

 دوخاب (هرناب) یزکره هک ا غا ذاحا تلایا ر

 ۱ | ییلاما \ BCI CHE ابرق «بولوا یربش (سار طرب) |

 . رد راو
LEهیلاش تهح كناتسدنه (۸۱۱۵۱۱۵)  

 ۱ 8 یراغاط ۳ ه دنس

 ۱ .ردعقاو هدن راس لخاس تون ا یحوک

  (Eric ۸۵۱۵۲1۱۵5 )سا ۱
i شور 

 حس ءب ول وا ندنن , ویعیبط یالح |

 7 اب اد هتفیصت كناناویح عاوا صوص)العو هب یعیبط

۰ 



۱ 

 كل وداع «قرهقار روا رعد ضعب دنا ي

 .ردشعا تاق و هد (موق وتسا) هدنخح رات ۱۸۲

 Akhaltsikh هکیعلاخا دوخای) ۱ خیس اخآ
 ییم را ) Akhaltsiké دوخاب 3

 نانل و هدنلا كن هيس ور .ردکعد « هعلق یکی » هدنن

 یلوطانآ هلا هیسور ؛بولوا رهشرب مکعس هد هیس اقا

 ردهدنخح یر رب برام نالوا ارحآ هد لا
 ی زا اب رق كن ریش سیل

 عقاو هدنرانک كباچ رب نلیکود هښرېن ( روک) و
 ۱۰۸۹۰ و نیش عماج رب لزوک تیاغ « پولوآ
 ندکرتو یبرک درک «زال یسیلاها .ردراو ینو

 ۱۳۳۹ a i كلاع امدقم .ردیک رم

(Akhalkalaki) ۳كن هسور  
 E نانلو 9 3 ۱

 هدنسبقرش بونح هزنمولک ۵۵ كنب ربش (حجاخآ)

 ر عقاو هدن راک تاج رب نلیکود ا 1

 و زاح یتیها یخ هداطسو نورق هک رد زی

 لامش هرتمولیک ه ۰ كسيلفت هدناتسج روک س . ردش
 . رد راو رهش كح وکر یعسم همان و ید دن

 -راق هلریطاسا كنان وب (Acheus) إس وداخل

 او نوت هدنعدق جرات قیشب

 وسک ۱) ند رالغوا ك (نله) نانلوا عز یدج ك ا

 ۔ویتف) نالوا یتکلم كنبردب «بولوا لغوا ۵(سوآ
 ءربارب هلیسهنوع قاط رب «هلکشا لتق مدآ ربهد(ه
 فا « رلیاخ» ران و و شا رارف ۳

 ۶ نت تا دوی (Acheus) )س واخآ

 ات هنروو نان زادرف 1

EAS rءبولوا ندن رادد و ندنسابرقا  

 «هددسیاشع | تربغ لیخ هنسالجا هتخش كسخ ویطنآ
 نایصعهنس دنک هدنح را ۲۱۹ دالیلالیقیتعب 5 وم

 «ندنکیدتا AR اف نالعا هدیل وطاتآ كل رهدیآ

 . ردشغل وا مادعاو تسد رد هدو هذاا

2 Ta 23 e 1 شوا ۳ 

 وا هن یرکیدو ؛شغوط هدنربش ( هسوقارپس]

3 

 أ

 e و ۰ E هک ‹ ردد

 ر 11

 یررتا .ردشماشای هدنسهطا زوسرغا هدرلح رات

 جاق رب زکلای ندنراهلاه كنسیهکیا .بولوا باغ
 .ردشاعب هنلو هح راب

E )۸۱1( 104ناک  

 (روس) نلیک ود هززح رحم یدنتکلم ۱

 یرکرم تاس رومس هک ید ریش هدر اتکا
 ددنن رد بول وا

 .ردعقاو

 - رخ) كنهیسور (۸۲۲۲۵) 3 11

 رېش ر یدک اصو هدنتلایا (ف و رم

 هدنتلآ زآ رب ك شو نال وا داب هما وب هن هک رو

 هدنسبش بونج هزام ولک ۰

 عقاو هدن رانک كنهرد رب نلیک ود هنن رهم ( القسروو )

 ۱۱۱/۱ تلف رام . رد راو یسلاها ۱۷۶۰۰ ءتولوا

 دلقدنخ رب ءبونلوا سیسأت ندنفرط رلیلهل هدنخم رات
 ر كع رم ES نانلوت هدنحا لرپش .ردطاحم

 قلخ قوح ك «هلغلوا مرت ك هدننی راسور یعسر
 . رولیروق ریانن رب هدن ٩ تسیامو ءراردیک هننرابز

 هدنن غ كنسرف ۱۱ كن هدناسارخ
 طاح ءیاروس «بولوا ربش رب عقاو

 یسلاها كی ید ينلآ . ردمکعس هلا هعلق رو
 . رد راو

 ارث
 لا عد ن دجا ۷ سابع لضفلا وبا ندداهز بول

 چد هدنسهرآ ناغمد هلا ناس -- .ردیسآر طقسم

 | هنآ
 عفاو E لاحرح هاب مرزاوخ

 . رد راو هب رق رب هلماب و

 «ك رەد نایرح هدنغل هق ود داب (۸01۱61) 2

 . ردیاچ كج وکر ب رولیک ود هنب رېن (نیر) کا
 هدنعلهقود (داب) هدایالآ (۸۵۵۵۲۲۵) 0

 یزکر هم اضق هدن رانک یرپب (رخآ) ۱1

 .رد راو یسلاها ۲۰۰۰ «بولوا ررش رب

 (Achérusia ایسو ؟ ۱ .د هخاد 4

E 
 ییدتیا لیکشت بیرق هننصنم كنبربن (نورخآ)
 ا یی هدرممو ؛هعاقاسطت
 سا نلیرب و ندنفرط رلپ ان و یکسا هل وک رب نانلوب

 رابرصم یکسا «بونلو هربقم رب هدنراتک كلوک و

 هل یو را دور ید هدف اتو
 ۱ ىو
 .یدرازغا هدعاسم

 هن رلغل وا ند هبه رقه و

 (نورخآ) ا



 ی
 ایسورخآ درلیرصم یراهقاب هی رظن یرهن كفهج هب رېل
 را دوح اه لب هم اعم وب نالوا عقاو هدنبرق یلوک

NEE 
 مس

 a (۸0۳۵۲۵0) نورک ۲ دوخاب ۲ ۰
 ه 1 نورخا

 هغراب هدنغاچ* هزورپ هدنتیالو
 مسا ك رېن رب نایکود هریکد هدنراوج كش رش

 « نسسس » ینعی (۷۲0۷۲۵ وو وو) نوکوب .ردیمدق

 هاب رظن یریم كمهج هرې و رلیانوب کسا .رویلید
 ید هلیسانعم مهج هعفد ضعب نما كنوب «بوقاب
 هام ول" ید هدي وتحب ؛ یایلاتما مس , یدراربناللوق

 (اروازیرق) م ویلا هک «یدا را و رب روللوا دای

 هنیزفروک ( ایفا تنس) «بولوا فورعم هلیمان
 . رولیک ود

 تب کا روا
 «نکیا نده اعع كلام مدعوم

 . ردشمک هنطبض كنهیسور هدنسپ ره مرا ۲ 6

NEN 

 .ردراو قیبش عماجرب لزوک ویسلاها ردق ۰ ۲ وگ

 ی ندک رو ی ر 51 ۳ یسیل اها

 لا كنلوک ناو دن و شلت : | طالخا ۵ د هل

 روش ر یزک ره او O ییرع

 هلروس ییا .ردراو یسلاها ۰ بول وا

 رهش یسا یس هعلق 7 بول وا طاح

 هد رزوا كەت ر ه دن دعب تعاس عراب نیکی دم

 ردد وح وم ل e : یدا

Achélهداج  Eا دایلاست ( ۸۵۳۵۱015 )  

 ها (ایات راقآ ) كنان وب ۳

 N (سا رتاب) «قرهقآ نشو را یرلتلابا (ایل ون ا)

 سا ك ( ومات وب ورس ) نلیکو د هنح راخ كنم زف

 ی هدنعسا (س وسن) هروک ه هیات وب ریطاسا

 شا تافو E ك 9 تب رفع

HAS ۹ 171 ۲  
 ا ریطاسا Ae 1éloü) ( سوولخا

 نالوا ا مه «بولوا

 .یدا یسیماح ك رم

 .ردراو ید

۰ 
35 

 او 5

 رام فک

 یهلارب
 s) ربنای د) یسهق وشعم كل وکره

 وط هباغوغ هلیبیقر « بولوا قشاع هبیرپ مان
 نالی هرک رب هدعبو ؛شملوا بولغم

 هد ديما تییلاغ ؛بورک هننروص اغو هدهرک رب و

 > دنعب دشدن

 شمامهل وا قوم هن هد هسي | یا #

 کا د وخان ۱ | نما

 كناربا ندنفرط یرلخروم مدق )

 رو هرادنکح رب ندا سپسأت ییسهلالس (نایاک)

(Achémines)ناب و  

21 

 لکم ك هدنقح یراهرادا لوصا كن رلتل ود اوروآ

 ۱ یخآ
 ری : دلی تک كن ورت هدنرادنع هک ءردعسا ن لب
 ابا ۰ ردلقم یشوا فرح ند (دیشج) ثمسا وب
 ت "انا رعشو ء « راینخآ » ینعب , (دنینجخآ ) ید هنسهلالس

 رد « ناتسنج ۲ »عی (اینجا) هنا ربا یسیضعب

1Uبولوا رب رب هدایزتسووآ ۳ » 

 هدنسیغ بونح كنتلایا (غرویسلاس) ] بل
 قدیم 0 a روت سم 2

۲ 
i 

 ۳ E فال هزم ۳ E ندنابرح تالهرتم

 ندقازوا تعاس رب هل رهسود هنم وروج وا (نروا)

 1 ای اهد ؛ ردنا لصاح یدلروک 4 ریلی دیشیا

 کیت ینیربن (هچلاس) كرهلرب هلا (هچلاسربوا)
 . ردبا

۰ 
dillî (Jean van Achen) 7 ۲ 

 ور

 -رلیم جرات ۱۵ ۵٩ هد رهش ( هی ول

 یخ تاقو هد۱ 7۲۲۱ و شوط هدنسید

 ۱ ۱ .ردشقارب رام ر ا لح

 اع ا !lT ( Achenwal ( اون بک

 دال «بولوا ندنتیخرومو

 . ردش | تافو هد ۱۷۷۲ و دلو هدنتک ران ۱۲۷۹

 ا مان وو داحا یتنف قیتسناتسا .ردشقارب رثا ر
 1 .ردناذ وب ندا هیس

 ۱ نف 9 د راز 4

 ی درب ] یو دوخآ
 o رم رک ون ندا

 هلا (وپق یدالناچ) و رظا هبلاهش قرش, «بولوا
 یار هک «ردوپق رب عقاو هدنسهرآ (یسوبق هناغقلا)
 المسا و «هلیتسانم قفل وب هدنرق یراروخآ كنوامه

 (ایرتیکید وا) یعسا یک لوا ندعف .ردشفلوا هیمس

 .« هیلد» هدفرط غاص نکرربک ندوبق هدوب «بولوا
 |یرتسانم كنهزیرع رب هدنمسا (ایزتکیدوا) نالوا كعد
 ۱ . ردشک یرلیا ندنسفل وب

 دن را دیک سصم (Achillas( | س الخا

 د ارزو ك (نساد سویلطب)

 ۳ ویاطب یلتف ك (یپمو) روهشم بول وا ندنراراد



 ى
 دطساو كمداخ رب «دنسا (نتو) یس دک و ها
 هب ردنکسا ءربار هلکن و و ؛شعاارحا یتیاتج ون هلي

 یمصح كيپموب «هدقدلوا ریساو بولغم هدنسه راځ
 : رایشفل وا مادعا ندنف رط شک نالو

 ۸01116, ۰۸۰۱2۰) لیشنآ د وخاب 1۳3
 ندیک E ۱ س والخا ا
 که دایلاشت «بولوا یروبشم كا كنىرلنامرهق ناتو

 یلغوا كنیرپ مان (سیتت) هبا (هلب) یرادکح (هدی ویت
 ندنتیلباق ج رج «ینلغوا (سیتت) .یدیا یورم یدلر

 قرهنوط ندنغوپ وط «نکیا كچ وک .نوجا هی
 هيلع ۶ء ءان و شم ریدلاط هنب رم مهج نلید (یکتسا)

 قلوا راد هح رج یعوب وط نالوا شمالاط هب وص ز
 بجاجحآ یس ه رام اور .یدیشعا هظفاحم یتتیلپ
 ندنکیدلی غال روا هده را و كنلغوا :یر

 «قرهیوق هنتفايق ريق هایراعتسم مس ۱ ۱ (اربی) یتسیدن

 ۵ (دیموقیل)  یرادکح هو سوار هو
 كش ها (سبل وا) نکل ا شم ردن وک هنیا 7

 كک را فای سا 4 ك رودنا فدک یغیدلو هد

 - اقیح نداروا هلا هلیح رب كجهد راهظا ینقیدلوا

 هداورت سوالیخ[ .یدیشعا قوس هاور قره
 هرکص ندكد زس وك تعاهمو تراسح رب كو

 ر هدنعسا (سیاسیر) ییدوس كنسدنک ( نونعاقآ

 ند: ړداچ «بونج وک ندنکیدتبا بصغ ییهرم
 اورت د (لقورا) ندنسابحا هد هسیا شم هقسیا ی 3

 ینکیدلربدلوا ندنفرط ( روتکه) یسداز راد

 ‹كرەيلكو روس ب و الغاپ هنس هارآ ینتیم ندنصرح

 هدنساننا هکراتمرب «هدنسهنس یچتوا كنس را

 ی(سکیلو) یرمق ك(مایرب) یرادکح ورت سوالیخآ
 (سیرا)یردارب كربق «هدلاح ییدتیک هکعا جاودزا
 تانو (رثأتم «یردلیروا ندنغوبوط هلقوارب ندنفر

a 

 هدنبایش ك (دموقيل ) یقرهلوا هدنتفایق ريق

 رادکح ءهداشنا ینیدنلو هدنتقافر یرریف
 ؛سچا .جاودزا ايق ی «ایمادید) یر 8
 یغوا رب هدنعما (لوتوثت) دوخای (سوریپ) ندنواو
 رابنانوب یکسا هدنفح سوالیخآ ,یدیا شا 8
 هلجزا «بولوا دقتعم هلاوحا هداع قراخ قاط ر

 اورت .شمربدشالوط هنفارطا كنهعلق هعفد حوا

<¥ 

SE N بولوا: | 

 ی خا

 كعا ییا یر هح رج ینیدلوا شجآ كنسب دنک ینیربس
 یسهدلاو ایوک .یدنا راردنا مز زباح یس هصاخ

 هدنعسا (نورخ) هی را لحال كنسیدنک (سیت)

 شم رکوا رازه لیخ ندنواو شا میلست هب رفع رب

 یس هم وطنم يک هدنمسا ¢ هدایلبا « كس وربم وا .یدنا

 ءیک ینیدلوا روصم ییراقلن ام رهق كس والیخآ هجلشاب

 ی ید یزلعاش شعب رکید كء دق نامز

 . رد رشغا ذاحا هيلع ینبم هن هم وطنم

(Achillée, ۸6۷4 00 ۱ سوالخا امور  e 
 -ول یسلاو سهم هدش اهر رلیل

 ۲۹۱ دالیلا لبقو هدننامز (ناتیلقود ) بول
 شعشیقل او هنساوعد لالقتسا هد هب ردنکسا هدنځ رات

 تسد رد هد روک ذم رهش هرکص هنس شب «هددسا

 از لتق و
 یسهکاح رومدن و )س والا

 اهدو س كن (هوز) روہشم
 كنسهرشمه ؛بولوا ندنسابرقا س كبتز یخ

 ندنراروطاربعا امور « هرکص ندنن راساو تی ولغم

 شثا تنطلس نالعا هده روس هدنناعز ك (نایلاروا)

 .ردشلوا روب هدایقا ضع بقع رد «هددسا

Achilles Tatius) 

 0 ا سويا سوالبخا

 و دب سی یج> وا لدالیم «بولوا ندنسهبات و

 لوبق ینلنایتسرخ هدرخاوا كنبرع .یدا تایحرب

 .شلوا سومیقس «ك رهدا

 هيمان « یسهقشاعم ك (بیک ول) هلا (نوفوتیلق)» و

 < عبط هاب اعفد هیاکح و . رد راو یاتک هیاکح رر

 .ردشق وا هجرت هننراناسل اورواو

 N مس مور (۸۰دن011 دوخاپ لعابتهاذ)

 وخا
 ر و مور لحن رک د هرق كلبا 1 ل ۰

 كنوریرپ نالاق هدنرط عاص نکررک هنبزفر وک سوغ

 نیش ەرمۈلک ٩ كسوغر 15 دخ ر هاو

 یسهینف تافیلأت ج اق رب

 ه دنسدب رع تب وب هزم وليك ۱ ۱۲ كه راوو ه دنسیل اش

 كح وکی نامل . ردقحم» ه لیا مور قرش مویلا . ردعقاو

 یکسا تك

 یسهقونع رابا

 ی

 نا سس هل ال ی ,«دقسا «بولوا

 یراشاطیواح یطوطخ ضعب نالوا 2 «بویل وا

 رون وک بولآ راسور هدنس رعه مرا ۱۲ ؛ ید

 . رد لڅ



~~ 

 ۸ 5ا

(Ada) 3 ۳هدنس هوا كنهن وط هدناتس را  

 (سقاب) هدنفرط خاص كتر (سی) و

 یسلاها NES «بولوا هیحات كل وب رب قم دنساص3

 . رد راو

 -وهج (وهادیا) ندهعتم كلام (۸02) ۳0۱
 اے در ه دنسد ع بونح یادم كنسر ج

 هل رم - (قآاوس) ندنت روهج (نوغهروا) بول وا

 « هرد لنامروا» ف (رو ر هساو)

 هل لهرد و ی رز زی اتش مر ۰

 نوتل او O رادلوص#عو تدنم «قرهنل وا اورا

 .ردقوح یزلن دعم

 نالوا ى . ىدا راو یسیاها ۳۷۵۰ ا

 .ر EY ربآ

 لک ود هنر (قاوس) و

 نانلوا ارحا لوا هنس کس نوا

 . رد رقم جد كثر وھح یربش (قتبس هسا وب)

 كن رافرط اشتنم ىنعب (ایراق) ( ۸۵ ) ۳

 یسهحوز ك ) یرادمح

 ا ا دف ١ د اقوا تنیشهج وف «تولوا
 سوق رديه )

 هدهرص وا «هدهسيا شغل وا ملخ ندنف رط یسهعب و

 سالحا هت هنن ندنفرط دا ودا ا رک نداروا

 او وا

 (اید رابمول) كنيلاش یایلاسا ( ۸002 ) ) 1
 ندنلابج ( بلا) REE رب هدنتکلع ۱ ۳

 هدعب و هع ادتشا هلا ناعب ندغاط مان (یاربعوا)

 کلم (نتلاو) ‹«قرەقآ یرغوط هونج

 ؛ندکدک ندنحا كنرالوك (وقل) هلبا (موق) و

 « ندک دشلرب 1 ت (وورس) و

 «ندقفد راب

 «(ویمرو) و <
 او ندنحشا كن رار مش (یدول) < «(و ردن وس)

 كلهزنم وایک ۳۰۰ لصالاو 0 نا رح ندناب

 هرکص ندنابرج

 .رول وا بصف هنغامرا ) وب ) ندقفرط

 عاص هدش رق ترش (نومهرق) «

E 

 :ردطاص د اغ ربس یرب كلهزنمولیک ۱۲ 4 هدفرط

 یزکم .هدنکیدشا طبض ییرلاروا نویلوا كوچ

 تلایارب هلیمسا (ادآ) «هرزوا قلوا
 رد (۸۷۵ اودا) یم دق مس ا لیکشت

 ۳ «قرهل وا | هبانک ندنسهر ایس لحز

 یرلکدشا تدابعو داقتعا "ری رو آ
 .رد دنس هلج ِ

 یرهش ( و ردن وس)

 او

 ناد وس هداش رف 1 (Adafoudia) | ادوف

 عاص e رهس زا هدیطس و

 هدنززوا رپ ر نلکود هنغامربا (ابیلود) ندفرط
 اس رقت كن رهش ( یوبآ) نال وا یکم ك (یوهاد)

 ی د كشن رهش (وتق وبع و) N تعاس ۰

 رارواو هدنسیفرش بونح تعاس ۰ سرقت

 ۱ هروک هنتیا ور ۵ (ناقنود نوح) ويس وم ندا تحاس

 . ردعقاو هديل امش ضع ۳0 5

 نوط كنايلاسا (!Adalber( | | ربلاد 11

 نال وا شه روس تموکح هدتکلم |

 ۸ ۵ كد الیم یسیج رب :

 ارد ۸٩۰ یسعطیا كره رات ۸٩۰ ندنخ را
 : ردیسا كنحوا ندرهفود

 ۲ ردق ۰۱۰۱6 ند ۱۰۰۱ هدیسیجحوا هب ۷
 ۱ ۱ . ردشع | قلهفود

  ندنرلرادکح ایلاشا ( ۸۸۱۵0۲۱ ) | رلادآ
 ءبولوا لغوا ك ( یجکیا

 | هلیسیدنک ندنف رط یردب هدنخ را ٩۵۰ كدالیم

 ۲ ؛شفلوا داعقا هت «هرزوا كمر وس تموکح 1

 «علخ ندنفرط (نون وا) یک رب روطاربعا هد ٩۲۱۱ و

 .ردشفل وا درط و

 ۱ ار رلوا یبویشتم هلو e ربلاد 11
 هد هیسورپو ناتسهح و ناتسراج

 تعصنو ظعو یارحا هلا شن ینید اقع قلن اینسرخ

 تافو ًالوتقم هدنخح را ٩٩۷ كدالیم «نکیا هدکشا

 . «بوریگ هنسهرص رلزیزع ینوب رلکیلوتق . شا
 1 .راردنا ارجحا تسیطروب هد ۲۹ ناستی

 دارم ی یجب رب نوا (۸۸۱۵0۲۱) ۱ ۳

 ساب د ( غعروپماه) و (مر) هدد ) ۰

 وب هدند زن يا اد تیالوا یفوقس
 1 كن ره یحد رد 2< الراو یرادتفاو د ذ وغنت

 . .یدیشعا زارحا یا قلروطارمعا هدننامز یتوابص

 1 اسس )هد هسنآ رف (Adalbéron) ۱ او

  هسنارف .«؛بولوا یسوپقسپ شاب :
 (  تباق غوه) و (ییول) یجشبو (رتول) ندنرلارق
 e تلک و شاب ییعی « هب رالح اق » هدب رانامز

 9 رپ فا اس اهم هدهسنارفو ؛زارحا
 ۲ برلوا ر ھام جد ا ركشا لش یخ

 مان و س .ردشفلوا رشنو عج یناررم ضعب
 یس وہقسپ (نونال) هک «ردراو ید سوبقسپ ر

 ۱ نرول) نانلو هدنساعدا قالارف

 اک ناییاط لارق ینواو ی ( لراش) یسهقود
  هسنارف «بوتوط ی (دل ون رآ ) یسومقسب شاب (سعر)
 ۱ 2 ار .یدیشعا!لست ه (تپاق غوه) لارق

 ممد و



 هم وظنم 2۳ ریمآ 39 ا لاوحا ۱ ی قو

 روزا ] تهح تب اکسس ده ست
 هدنساض ( (روتبع وک ) «هدتسهب ونجح ۱

 روی
 A ES هژبم ولیک ۲ كنب بش

 . رد رهش رب هدن راتک یر (یرواک) و <ه دنسپ

(Adam) ۱ ۱ 9كل « 0 ا كرشلا وا  

 .ردیسالما فورعم هدندنع ریلابوروا )| و

 اليم (۸۵ de 00 e ا ۱ 8
 هدن ریش (مر) EEE یحش رب نوا 2 ۳ 1

 كن (ایواندناقسا) هدنناسل تال ,بولوا بهار ش
 . ردشم زاب نح ران ك رآاسیلک ضعبو یتسایفارغحرب ۳۱

Adam de Halle) .— ya r: ) 
 او
 یدک اک یجح وا نوا كنهسنارف ۳ ۲

 هحزسنارف لاش یعفو وا «بولوا ندنساره
 (سارا) . ردشع | مظن یرلن و وا ورتا ضعب هدنن

 هلیبقل « یروبنف سارآ » «هلغلوا شعا دلو هدنرپ
 ( زاورا) هدنخ ران ۱۲۸۲ كدالیم .ردفو رهن

 بودیک هیلوا هدتنیعم ك (رور) یعکیا یت
 . ردشع ا تافو هداروا هرکص هنس ترو

 كندسنارف (۸1هس ظ1۲0) ويي | اد

 ؛بولوا یبهمارغوط هدنرهش (روان) |
 روهشم هل (Maitre Adam) » هتسوا مدآا

 هدنخ را ۱۱۰۲ كدالیم .رد عاش رب رهام تی

 یعنص «ییراعشا .ردشقا تافو هدروکذم

 «هدنر» و «بقثم» «« یویح» یهعساضتق

 عوبطم یراثآ .ردشما مسقت همش جوا هلن ران اون

 . رد وک 4

 ر د
 .هسنارف ( ۸۵۳ Lambert ( با 3

 ۱۷۰۲۰ كداليم هد رهش (یننا) كن

 تب ثتافو هدنخ رات ۱۷۰٩ ءبوغوط هدننش

 كن ( هلوقی ) یردارب هک  ردشازلکیه رب روهش
 هقیتع ةنمزاو لاعا رللکیه قوح ك همد ران و

 .ردشقا ریو عج بانک رب هدنقح یناشارکی

 | مادآ

۰ 

 و یرظاب سرد كنتتکم ( عروبعدا) .ردش

  aتم  Aرو ۱

3 ۵ 

 تكنامور هاب رلفرص كنم رلناس) ریلکناو نیتالو «شفل

 . ردشم زاب رثا رب هدنفح یسهقیتع راثآ

 ) Adolphe Adam ) .— فلودآ | ۳

 ندن روت زی ۱ 9

 .ردشچ ا مظن ییرلهتسب كرلارب وا قوج ك پولوا

 بیقلت هلوبقل « لیحریو یبهماغوط»

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 
 ا
۱ 

e ۳ ۱۷:۱تافو هد ۱۸۰۹ و  | 

 ۱۸۹۹ «بوغوط هدسراب هدنخش رات ۱۸۰۳ كداليم

 هعقدلوا هدنمسا (مادآ ییول) یردب . ردشعا تاو هد

 عیانص هد ۱۸4 ۶ .یدیا یلساسلآ رپ راکهتسپ رهام

 هد۱۸ 4۸ و «شق وا نییعت هنغلاضعا یسایمداقآ همسات

 نیک هلکشا تئاغ

 تقو زآ «بولوا روبج هغشیلاچ هدایز نوح كلب

 یتتورث هدنالتخا نالوا عقاو

 .ردشقا تافو «كرههوروح یتیدوحو هدنحا

 هد ریبک طیحم رع (۸2۲) مدآ دوخای ۱ ۱ ۲

 كن راهطآ ( دنالقوآ) كن ااو 1

 ۱۱۳ و مس حول ° «بولوا یس ونج كا

 .ردعقاو هدیقرش لوط ٤
 یر ندر هدنیطاسللف همادآ 0 ۳

 هدیاروت «بریلوا عدق مش رب هد وات ۲
 .ردشف وا کد

۱ EE 
 عساو رب نکن بونح

 - وا هی ( هنیموف) ندنفرط یسلاها هک ردتکلم

 واه) یکلع و یزب رقم ندمالسا نیخروم .رویل

 یسهابق (هنیام) یسهلیبف لئوق لا ءبودا هم (دماد

 هلیما (هنییموف) مویلا هدو هک ءرودا رکذ یتفیدلوا
 .ردک رک هسلوا هلیبق نالوا فورعم

 بولوا قفوم هکمرک هتکل# و (تراب) روتقود

 لیخ كنسهطبرخ اروا هلناقیقحم ینیدلوا شا
 يخ تکلع و

 هنن راطسو كناش رفآ ندنغیدلوا رادل وصحم و تنم

 كناد وس هداش رف | (۸2۳000۵)

 ندنیحایس

 .ردشقا تمدخ هن و ضو

 «بودېک خد هیاروا یاوقا (هلوف) نالوا شاباپ ردق
 تكنکاح ( وناقس) یرلک اح .. ردرامع | طبض یکلغ
 هدتقیقح ءهددسدا قزنعم هنغیدنللو هدنتیعبا تح

 (هقوق) یریش (هلو) نالوا یرگکم .ردلقتسم
 هد دعب هحرد 3 كرو ذم روش و ه دن ی تات ب

 هدب وک ۲ ه(هلو) ند هق وق (تر راب) ح ایس . ردعقاو

e N E1هک «ر ردهدن رانک كرېنرپ نایند (هبونی)  

 زوقط زکسو یضع لیمر هدنسوم قلقاروق كرو
 هنت ام كل وليا ندنسادتا كنا ربزح ءبولوا قم مدق

0 



۳ 

 قارطا هسا هدننامز هایم ناطیف ندا ماود رد

 و روت یقایف ر عفان كب هدنقح یضارا «بوصاب

 ا5آ [ زو تعحارح هنس هک هب ونی » ] .ریقارب

 یاشرفا «بولوا ندنسهمز (هسام) یناسل كريلەو

 . ردراو یتپماشمو تبسانم هاب ران اسل كنب رایحشز یبونج

 .رردنب دتم هلمالسا ند یسیلاها

)Aampour(۔هلک « روپمدآ> |  

 [ .هلیرویب تعجارم هنس | دآ
- ۲ (John Adams) . - نوح ۳ 

 یجطیا كند مت كلام هداشرم ۱ 0
 ۱ ۱۷۲۵ LD «تولوا یروهحت سعر

 ی وط هنربش) (تساوخاشام) تنور وک دف كلام
 كتهرملکنا تقو وا

 یشراق ههرلکنا هدهعنجج كلام

 ASE Ob هد ۷۱۸۷۲ و

 نالو ندناکلتسم

 (تاقووآ) هدننطو یسدنک ءهدنروهظ لالتخا
 یتکلع هبهرغن وق ندا داقعنا هد ۱۷۷ ؛ «بولوا

VV” °ا  
 نوڪباط دادما یش راق هب هزلکن

 SEE A توعبم ندنف رط

 | .بولوا ندن راک رع
 نا هد و رک هس راب راز هلا (نلقنارف)

 هلیسهدایز هنسم وق هنلاح راتروهج قفتم كنهعقج

 كتروهج ندا سسأت هد ۲۷۷۸ هلک ا تربغ
 هد ۱۷۹۷ هرکص ند (نوتغیشاو) و

 (نوتسو) هدنساضتنا كنندم

 هنکلتفح شکر ینیدل وا

OEEندنعیدل وا لراکفا لدتعم » 

 «ىسيا سد

 شلوا لوا سیر

 تو سصته هدنن رق كن رهش

= OE 

E EE 

  ۱۷ ۸«بو-عوط هد

 خیس د كتشررادف رط هطرفم تبر وهج

 (سمادا یسیک نوح) لغوا

 هنس ۱۸ ۲ US ٩ ۱۸ ۲ ۵ و شنا تافو هد ۸

 یردب جد و شغل و روهح سا ر كل دهنس

 -ادفرط هداعلاقوف كنل وصا هیر وهج قفس تئیه یک

 كب خد نوچساغلا كننراسا رليز :بولوا یر

 ۳م ۱ ۱ مس
e ۳فنا «هدهعنج كلام  

 كب و 8 د
J| ۱ده رح هنهاب باس ر ییا هج رال  

 کم ردشفل وا همس هلمسا وب رلاضقو رهبصق قوح
 كنت ر وهج (تسوحاسا اه « ۱ : نود ران وش یرلیلتیمها

 (قاسوه) و ) ریشک ر) اس ۱۳۳

 كنوتس و ءت ول وا رب زر مادر زا ییا كن روح

 . ردعماح یلاها ۰ و

 دن ءافترا ءزنم ۱۵ هدنغاط (ییداس) نانو هدنن رق

 رب یعیبط طاح هلرعرم قنارطا هدنلوط هزتم ۰
 یاهتنم .كنتب روهج (سینویلیا) 6۲  .ردراو و
 .عقاو هدنراسب لحاس كنبربن (یپیسیسیم) و هدن رغ
  «هزنمولیک عبرم ۲۱۸۸ یعطس .بولوا اضق رب
 ۲ یتسنیک) یرکم .ردینکن ۵۱۳۹۰ یسلاهاو
 (ویهوا) تش روه (هنایدنه) ۳ ن .رد ریش
 عبر ٩۲۳ «بولوا یساضق رب هدندودح یتیروهج

 . رد راو یسیل اھا ۱۱۳۸۰ و یعطس كل ه زنم ولیک

 وهج (هوو) ٤« س .رد رهش (روتاقد) یزکم

 ۱ iS «هدنسدب عب ونجح كن ر

 «بولوا اضقر هدنرزوا كنطخ یلوب رمد شاب ندیک

 یسلاها ۶ ۰ و یعطس كل هزم ولیک عبرم ۳۳

۱ 
۱ 

 ۳. هک یر

۱ 
۱ 

 . رد راو

 و
 ۱ هدد ودح قیر وهج (هنایزول) كنت روهج ( یچیسیسیه)

 بول وا یاضق ر ES یر( یپیسیسیم) و

 اها ۱۹۰۸۰ و م ۱۲۷

 | یدداب ز نت ا 0 ردراو ۳

 ۲ (هقساربن) ا تح . رد رپش (زحان) یزکیم . ردیح ز

 E O ته تشروهجب
 ۱ E لوب رمد نالوا دتع ردق هریک طی ر ے

 ۴۱۹۰۰ ۰ ولو کور مقا و هدنهاکرذک كنبرب

 . هدنش روهج (قیهوا ۰۷ بخ ,ردراو یسیلاها

 یعطس بولوا اضقر هدنرانک كنغامربا (ویهوا)و

 . ردینک ۵ ۰ اهر هدر ولیک میرم ۱ ۰

 ااا 8 0 انوا تسو) یدک

1 
۲ 
13 
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 عبر ۷ ۵ یعطس بول وا اض رب هدد ر وهج

 | یزکرم . ردیشک ۲۰۳۱۵ یسیلاهاو هرتمولیک
  .وهج (نسنوقسیو) ٩ سس .ردیرهش (غ روبسیتج)
 1 (نسن وقسی و) نلیک ود ه(یهیسیسیم) و هدنس هب وا كنت ر

 ۰ یعطس ؛بولوا اضق رب هدنراسب لحاس كن رهن
RE ۱۳۷۲ردیشک 1 یساهاو  :! 

 ۰ رد رش (ببش دنن رف) یزک رم

  e.اهون) تندعقج كلام ۲

  2_تیاو) عقاو هدنتیروهج (ریشپم | هل"
SSE EES ۰.3 

 ریه ۱۷ ۰۹ ِ س هو رذ رب تكنغاط (نانوم

 1 تسوحاسام ند هم كالا هنن تس رد راو یعاشرا

E1 .ردراو حاط رب هلما وب  
 E یایلاتیا ( ۸۵۱6۱۱0 ) اباد 11

 ۱ (لوریت) كنايرتسوآ هلبتلیا (اید رابمول 0



E: 
EE هک ر عقاو هدند و 2 ك 

 ۲۰۰۰ یسورذ سکو ب كا «بولوا روتس هلزو و
 r هرم

 E Ee LLY ام 2 ۰

 .e ا 9 زومادآ ۱
 (ان روماریس) «هدنسیقرش لات هرم ولک ۲۷ كن ریش

 .هدعقوم ر لزوک تیاغ دنكنا ثیفاش
 یدا و)

 هدنف رط تسوا زا رب كننيع لحاس كن ر : (ریکلا

 ر . ها رېشو یسلاها ۰۰۰ بول وا روش رپ

 هجا ضاپ یسلاها , : ردراو یساسیط لزوک رب ه١ ه دنس

 .رردل وغشم راح هرعرز تالوصعو لتعارز

 AEE) اا د و 0 راد 1

 وا ا یربش رب کتک (رایللا 1

 نالوا یساحور ا زلت کو

 ی هد رلف رط

 سرکناولآ )

 Michel) ۸۸020500) . تلشیم ۰
 هبدلاع رب یلایح وقسا لصا نع | نوساد

 تافو هد ۱۸۰ و ءدلوت دنع رات ۱۷۲۷ كدالیم

 ندشای كحوک .ردتاذ رب ندنوعیبط یالع شا
 هدنشاب ۲۱ كرهدیا قارم هلیسهدایز بییبط مرا
 شم هم رک كنيلاب وروا رب مه ردق هتقو وا «نکیا

 تحایس ر هنتکلء (لاغتس) کهداشرفآ ینیدلوا

 باتکرب لکم راد هنسیعیبط جرات كناروا ؛بودیا
 كنهسنارف هد۱۷ ٩٩۹ .شمزای همانتحایس رب سصتح و

 هد۱۷ ۱۳و ؛شفلوا لوبق هنغلاضعا یسایمداقآ نوقف
 ۲۵۳0۱۱65 63 و هنن رزوا دلج ییا هدنتح تاناب

 بودی رشن باتک رب رتعم تیاغ هلیاونع جاده

 كنالبدبت ضعب هجتاحالطصاو فینصت كنانابن هدنوت

 هنسايمداقا نونف هد ۱۷۷ ۵ .یدیشغا تحت ندنم وزا

 [gy y | Eneyelopédie یسوماق نونفرب مسج تیاق

 یدهسیا شمالشاب هنریرح دراوو ءشعا ها۲

 .اسلوا قفوم هنلاکا ندنکیدمروک قیوشت هوک
 لیکن هدننامز لالتخا وب كنار 8

 ندتموکح ندا لکشت هدس .هلکشا بثاق ینکلمام

 .یدیشلوا لئاد هنتساعف دعاقت رب ا

3 

 تا (سناوورب) كنهسنارُف ‹قرەلوا بوسام

 یبایمداقآ نونو

 تانابنو «شخآیشن دین تالاقم قوح تب هدنسهعوم

 1 روپشم . ردشم زاب هوالعرب ه (نونفلاسوماق» هدنقح

 مس

 ردا

 لوصا یک هدنقح تاتاب و تاناویح فینص ك (هنیل)

 هتسلاوجا فک كعاوبا بول وا ضزنعم دنف و رعم

 لوصا ر

 ندتف و وا رکف و هک «یدرویلل و هد رکف یداحا

 و ( هووک) ندن ويعيبط ریهاشم .ردشخا یر

 .یدمس تنم وق وا قطن 12 هدامداتآ هدنتح E كیاذ

 با یناو ادا

 (یرالب) و هدنساطق (یرالب) «هدنتلایا (سرادم)

 ۳ 7 نو صع °0 ۳۸ هد رز وا

 دد قحەلوا دیم هش اسا كا تیاعر

(Adwani a> ریلکناو Adavani) 

 هد س هب وتح تهح تاب

 شفنوب مکعس كب هلبتقو هک «رد رهش رب عقاو هدیق

 ندنف رط ( بحاص وی ) هدشاس یصع هدهسیا

 . ردشلدا مده ی

 «رد ره رب هدیطس و یایاپسا (8]۸02) باد 1

 ك روک ندنک وا كنن ربش (الیوآ) هک

 كنم رهش ( ولا و هرآ) و «اورا یسهووا هلاتشق یکسا
 : کک هتتکلع ( دیلودالاو) ءا زور ندای

 ندفرط لوص «هرکصندکدشلرب ید های رم (سرا)و
 ناه كنسيقالت لحم یربن (هغروسي) و
 .ولک ۵ یسارج . رولیک ود هنفامرا (ورب ود)

 . ردن رابع ندهزنم

 5 نسیس راق

 « رارضا» | AArar) و ۲ 5

 ر ۱ ا راردا

 .هرب زج هبش هروم (۸۲25۱6) ۱

 كنغدق ربش (سوغرآ ) کهدنس

 (لقویتا) یردارب دس «بولوا ندنررادمح یکسا
 شادا درط ندنرهش (هبیب) كنان و و :ملخ ندنف رط

 داماد هش دنک و لوقا یا ينيل و )س نالوا

 ءهلیتقافر تنپشک یتلآ نداسور «هرکص ندکد سا

 هنن رزوا (هبی) «هت دصقم سالحا هنت ندیکب یوق رم

 اب

 « یسهراحم راسیر یدی» «هددسیا شتا موه
 یساقفرو «بولغب هد راع و نالوا روش لیما

 یتسایر كنیرالغوا كران و رخ وم «ن
 وو شا قوسو 1 رم رکید هدنتک

 ابقاعتم «هلففلوا لتق (هلایا) یلغوا هد هب راع یجنکیا |
 SESS یا ,لوا Ya ا
 . ردشعا

 یرادقح (ایش رف) (۸۲۵۵۱۵)
 ِ ِ ت ۷# دا |

 «بولوا یورو ك ا ۲



 مس

 رد ا

 «دلکشا لتف ینیردار ءاطخ لوا هنس ٩۰۰ نددالیم

 جا الا« (سوسرف) روبعم يراد
 روم ام هنس هب رو میلعت كنلغوا ندنفرط كنواو

Eشم رب دل وا اءاطخ ید ينو هدنوآ رونارب » 

 . ردشع ۱ فالتا

 ۸1۳2516) .- یلایسدورفا)

 یجکیا ك دايم ( ۵,

 كنوطسرآ «بولوا ندنسهینانوب ةفسالف یرصع

 ین تر

 تساردا

 7 هدمقح موجو تئیهو < ج یش ییراب اتو

 و فلات

 ی «| (Adrastée) ۱ 9 ار 1
 سارو

  Eهل رو ۱۰

  )Aram pala) | ۳ ۲كناتس دنه
 م ۱9

 لحاس هدن زاغو (ثالب) ) دوخاي (قل ا( ہک ےس اص

 رو ای «هدنتلایا (سرادم) ]

 . راد زهش رب هد رک

(Adramyttus) |۔ارکحایدیل  

 د( وسرد ) رویش یر

 ا هلیمسا ( نو یتپماردآ) «بولوا یردار

 سوتساردا

 ۰ ا تاب رش

 i مس

 اردا
 عقا و هده رب هدنتس وا كنباج س 2

 هدرااروا «هروک هنغب دلشالک ۲ ندنم

 « ف (مویهل وا  دآ هناب ردآ

 (ساناردآ ) هدشالو راکد وادخ

 سا. ردهعلق رب

 ) نالوا شفلوت
 هدنعقوم كمدق ربش مان « یس (هایردآ) یعاط

 ندنس هعلف جا ك روک ذم مدق ربش هعلق «ردعقاو

 (اسیلک یسا) نانل

 تعد ف ربش جد راهنارب و کهدنفارطا لیسه رق
 و 0 كەت بول وا ترابع

 . ردهدن رب

Adranum) OEردا 0 1 ) || موناردآ 1 هدایلحس  

 . ردیم دق مسا كنب رهش ( ون

 [.هلروپ تعحارم هنسهلک 6 ون رد۲»]

 :۱) يهداسالآ (۸۳۸0۵ )

 1 ی «|

 )| هناردآ
 . ردیع دق ِمم ہا كس ر

 ا تٽعحا رم ها

r 0 "1 / TE۱ اردا  (Adherbal)لعب رذآ «|  ( Se 

 [.هابروبب تعجارم ) ۰
 یاهنذم كناتسهح و ار

 ( یانیارب ) «هدنسیقرش لامش ]
 رب عقاو ه دن سد ع لاش هزیم ولک ۸ كس ره

 .ردیشک

 ۲ نوشروف لزوک هدنراراوجو «یتالوصحم مداب ءرکش .

۱ 
 ۲۰ ۱ هد كوك
 نوچ ریس ك رايق و .ردروهشم هلیسهبرع روصو

 ۱ .راردیک رلحایس ندرالحم قازوا
 هدنسه ریزج یس ۱ او ۳

A (WES)۳ ریش ایناتفو  

 رم تنناکر ا ا 2 لاش هرم و لیک ۰
 .داردآ) یمدق سا «بولوا ربش رب عقاو هدنکنا
 4 نایاش هدنراوج ك ریش وب كن رم (وتهس) .رد (مون
 Nive یییلاها .ردراو یراهلالش ضعب اشاع

 ۱ 1 ینعی كنهیش رفآ Adrumète) ) هتموردآ
 ایسا. شفلو هدنلحاوس كسن و

 نالوا ترابع ندنسب ونج مق كس و هک ءرد رپش رب

 ۱۱ (ح ات رق) «بولوا یزکر كنسهعطق (دتحازوب) یکسا

 ۳.در ل یر ۱ كرش

 | یدیدج رش (هماج) دوخایو (هسوس)
 ۷ ۶۱۷ نددالیم طف

 . «تقو ا قوس رکسع هباشرفآ «لوا هنس

 ۱ . یدیشمقبح هرپش و
GU (Ara) ۱ 0۲ (هرلا) و  

 ۱ ریش ر مات ریکد شا هل لا

 توت هازام 2 ۶ توس سر ا هردو

 ۱ بارش «یسیلاها ۸۰۰۰ «بولوا عقاو هدنسیغ

 .یدیا عقاو

 EEE | ا هدنعف وم كنوا

 E (Abdera هردآ ) یعدق مسا دراو یرلن دعم

 . رد هح ریغآ یساوه ۔اح ناربو یناماکعسا یکسا

 , ردهدنل

 -ارپس) هدیبونج یایناپسا ا 2
 (هرایوپلا لا تلعغاط (هداون

 ۲ مه كردبا اورا یلاوح واو «نایرج هدنسیحاوت
 رد رل ا  اواوخ تریش نالوا یسا

 هدنفالخ یسی رک | كرار کهدراذرط وا .رد رېن
 یعی (هدنارغ ور) «ندنغیدم وروق نیزاپ «قرهلوا

 (هطانغ) هلا (هرلا) یسارجم .راربدیجد « رهن لو »

 . روی وط قیر دودح هدنن یراتلایا
 مس

 نومو ود اوسنارث یوراب) ا ۱ E ۱۳ اف ی ورا
(de Baumont Daron des Adrets 

 ۱ شا ج ورخ هدب د اليم رس یجتلآ نوا هد هسذآ رف

 حرا ۱ ۵ نت بول وا ندنساسور ران اتسنورپ نالوا

 (هنیفود) ندنناناضم یرهش (لپوتغ) هدنسیدالیم
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 هدنس هبرق (هردآ) نانلوب هدنراوج تسهپص
 .انع رب نالوا عقاو هيس هقود (هریک) و ؛شعو

 كنهسنارف «هلبا لوبق ینلناتستورپ «هنی رزوا یسهع

 حورخ 4یساوعد قلناتستورپ ۰ يو
 هداعلا قوف «بودا یاعلا هب (هدنوق) نالوا شقا
 «نویل هسلاو ند رلکیل وت روش ا

 ییرهبصق راهل هشوم «دناروا «هایو «لبون 1

 کیدتیا باکترا «هدهسيا شا طبض یرلتهج راسو
 نوعا هلاصم .ردشقا رادهکل یتمان ها یدعتو زن

 هدعبو «شفلوا فیقوت «كره ربو هلا «نکیا هدنا ربا

 (نویل) .یدیشفلوا هیلخ یلیبس هایسهلاصم ۴
 تون «نوهکیدلرو تز یللاو نت
 ءعوجر هکلکیلوتق «بوقارب یتفرط رلناتستووپ

 رفتمو روفنم خد ندفرط ییا ہدنخ را ۱۵۸ و
 . ردشعا تافو قرهلوا

 كیدنو كنيلامش یایلاشبا (۸0۲۱۸ )| |
e 2هلا ( جییدآ ) کر  

 ولیک ۰ كن رهش (وغی وور)و «هدنسهرآ ی رازن (و)

 هزم ولیک ۲۰ ید كن ریکد قیتایردآ هدنقرش هز

 هقدلواو یسلاها ۱۰۰۰ «بولوا عقاو هدندعب

 تیاف یرهش (ایردآ) هدعدق نامز .ردراو ینرا

 هنیرهش كيدنو تیمها و "رخ وم «بولوا لتیه
 هرهش وب خد یزفاروک كيدو تح .ردشجا لاقتنا
 رهش کسا رد و ( قیایردآ) ىست

 یابسر كرز هل یو ۱
 ,ندنسعازوا یرغوط هتحا ریکد كلاس هلیمدرا

 ددج رهش نالوا ینبم هدنرزوا یراهارح كوا
 هدارؤا دراربب .. ردقا روا و

 ضرا مطس و «ردقوح ردق وا راروماچ یرلکد ریدنیآ

 كی جوا هک ءرودبا عافترا ردق وا ندنابسرت و

 هرب رهش .مسج ییا هدنفرظ هنس
 -ارخ كن رهش (ایردآ) سا ء دقیقح ۰. رذغلت 1

 یک ینیدلوا نوغدم هر هدبتلآ كنيكيدعش یا

 اهد ید كنوا «هدقدنلوا ارا تای ۱ ر 9

 هدنرزوا یرلهمارخ یشاموک هرب كرهش رکید رب مدن
 یکهدهقبط یجکیا ویو «شلشالک 1 ینیدلوا شادا اب

 كحهدا تلالد هننامز درلیلامور هدنشا ۵ را هبآ رک

 نالوا یسیلاها دق اهد كرلاروا پویلو ید زا

 .ردشفلوا فداصت هنراثآ كرل (قسورا)

۳ 

Ea 

11 

 رلقس ورنا لوا هنس ۱۳۷ نددالیم یرهش (ایردآ)

 .دسنا رف لوا صع ید ند دالیم «شش وا 3 ندنف رط

 دالیلا لبقو شم هرلاغ نالوا یسهمدق لاها كن

 .ردشفل وا طبض ندنفرط رایلامور هدنخ را ۳

 و ( Adriatique ) قنات

 ید هلیمان (یزفروک كيدنو و(

 اقرشو ایلاسا ا

 E «بولوا عقاو مس ایحالاد و قلدوا رآ

 ۶ هک ررر کو كوي فورعم

 , (دتنارتوا) نال و هدنفرط تسوا زآ رب كنیلامش ضرع

 لدا لکن هدا /زغ 65 2
 .رولوا دتع ردق هنن زفر وک هتسیرت

 . ردهزنم ولیک ۸۳ ۵ یوط نالوا یرغوط هب ییرغ لامش
 ند (هتنارتوا) یسهبغ لحاوس نالوا هدنفرط ایلاتا

 كنیافس «بولوا عفترم زآ ردق هن بش (هنوار) ات

 یسهیفرش لحاوس «هدهسیا لشیریولا ك هنسهشانن

 کوا «بولوا قلابق قرط لاش صوصا لعو

 نافس «ندنغیدلوا ولع هلراهطاو رلشاط «رلغیص
 كب رانو ربو هطآ و اذه مچ .ردیلهرطاحم كب هدنقح

 ام ادو ایرتسیا «ندنرلک دنا لیکشت راناهل ضعب نیما

 .رویشیت رلیچمک رهام ك هدایح
 ایا تهح كنايلاشا یرلک وب کا كراربن ا

 (نب رد) یک هدقلد وان رآ هلل را رېن (ج.دآ) و (و) کهدنس

 قوح ر اهد ندنرهبعش كنبرلغاط بلآ .ردب رم

 دصبق یرارجم كرانو هک «رویقآ راربن كحوک
 ند رالیس ننیا ندرلایقو ندرلغاط یسیرثک | «هدهسا
 وغ وزا ؛رارویکود وص لتیک هریکد «هلغلوا لکشتم

 هلعوا وای «هتنرب هيس هوایب «ازنویل «وتنمایلات
 .دوا راو (وب) هلا (ج.دآ ) .ردندنسهلج كرارېن وب

 روماجت لیک لب یک (تنکرا) و (ناعس) ننيا ندقل

 لحاوس كنیکد قیایردآ «ندن رکدربدننا موقو

 هدکمشکد هن وک ندنوکو شعشکد لیخ یرب ندیکسا
 ك رک د لحاوس هدنرلفرط ضعپ.ندایسرت وب

 ندیفرش ب ونح

 : هنن رک د دا

£ 

 هدر لحاتس ادو هک ءردشمازوا ردق وا ها
 ۳ رادبصق هجن نالوا مولعم یراقدلوا و

 ازوا یخ ندریکد

 نکس ید یا نیش هلحاوس هدنرافرط لامش ا
 ش شک شا ید یکتا

 هع كل ربک د 3 .ردهدقغل و ق

 تب ولوا وص كل هربم

 یرغوط هبونج «هدهسیا لکد نیرد هدایز ندهرام
 ا هلوشا (یراب) تایل اتبا قرهترآ تك هک دلسا
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 لیداقسا كل هزبم ۱ ۳۷ ۰۵ ەن لحاس قلد وا را

 نالوا نام یس وپق

 یگ هزم زول ید

 .ردشهامدنل وت ییذ هللا

 یا ید هدنزاغو ا
 راس كل ربک د قآ یروص كنب کد قیئایردآ .ردراو

 رک د قآ رذحودم .ردیلزوط هدایز ندنفرط ,ره

 قرف زا ید هدریکد و ءیک ینیدلوا هد-نفرط ره

 .رویلوا رذح ودم مدق جاف هدکیدن و «هدهسرویللوا

 «نیشیق «هدهسیا نیما نافس ریس هدقیناپ ردآ ن زای
 هک اوسو ندنسعسا لتدش كن راکزور قرش بونح

 هرطاحم زآ رب «یالوط لدن رک د لایق نالوا بیرق
 «بورک قنقآ رب هسقیایردآ ند رک د ف تل

 هبهتسیرت كره ندنلحاوس ایحالادو قلدان رآ

 رها هیوا یلحاوس ایلاعا ندارواو <

 دلو تا سارا كل

 كيايلاتا یرکید ءایرتسوآ یرو «هدنلامش یاپتنم یرا
 بوتح .ردن ارش كندنو هلا هتسیرت نانل و هدنلا

 یرهش یسدپر نانلو هدنلحاس ایلاتاو هدنف رط

 راقیح ردق,

 رک د و .رت ود هربکد ا هن

 یرلقدلوب امنا كنہرالوپ ریمد ییرغ یابوروآ یجد
 .ردهدکشا تیمها بسک هب وک ندنوک «هلغلوا هطقن

 نالوا شفلو یسهلکسا لتیمها كا هدمدق نامز یمسا

 قیایردآ .ردشغلوا چ هتسن هن رهش (اب اردآ )

 هدنصوصخ كا میظنن ینیرلهطیرخ لکم كن كنم ریکد
 هنس ه رگ تئیه كنتلود اپرتسوآ هجلشاپ تمه نالوا
 د رد دن اص

 ۸۳160, 2ظ-) سوناپردآ دوان ا
۵5 s۔رادمح امور (111ا 

 الو اب دص رات ۷۹ دال تولوا ندترا
 نالو ندنسابرقا ًاتاذو «شعا دلوت هدنسایلماف

 لوبق هنغلدالوا ترخا ندسنفرط (نایارت) روطاربعا

AOEنکیا یسلاو بروس «هدنخ ران » 

 «بودیک هامور «هنرزوا یافو عوقو تكنایارب

 طبض كيتلودو ؛ شا شولج هست قلروطاربعا

 كل را ام ییسون هدهح رد قحهیمهنل وا هراداو

 تامراس و (نلآ)و «هطاصم دقع هليل ود ناربا 4لا

 لیکتت و عفد [ تعجارم ءراهل وب ] ینبرلموق (جاد) و
 کلام مه رکص ندکد تبا

 هنن احا هم كنەيشحو ماوقا .ردشمربک هلکغا رود

 هأتا (ابیودلاق ) هد هیاکنا «هرزوا قلوا كن را

 د الش «بولیردن وک ۱ 5 هدنغلن وزوا لیه ۸ ۰ 2 N ) ار (

 ردا

 نالوا شا لوب ینلن ایتتس رخ شم رب دکح راوبد

 .یتعحارش كفوسلت یا مات (EEN و (سوارداق)

 رج یکهدنفح راندا لوبق یدیدج نيد وب «هنیرزوا
 . یرالالنخا هعفد ییا كرلبد وہ .شمرب و ماتخ هقریضت و

  یمدقو «بولغم ینیرایدنک هدنسیجرب «هلفلو عوقو
 ۲ هدننشرا ٩۳۶ دوالم هک «هدنسیعکیاو برت

 ,شقعغاط «بوراقیج ندنرلتکلمع دنالل یرلید وہی
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 شا سیسأت ندیکپ هلیما (هنیلویناق ایلبا) یسدقو
 كن (یزنشم لسویهل وا) نالوا شلاق مام ات هده

 یسدعلف (ولحم ا تنس) نوکو هدامورو «لاکا یی دبعم

 نیرروک ندیا قوس هیارواو ینسهرت یدنک نایند
 نالو یسهارخ هدن رهش (مین) كنهسنارف .ردشقیا اش

 رس یقه یا ورا کسا
 یتنطلس «بودا تافو هان رهش (هناب) هدنګ رات ۸

ESو ر لداع  

 یسیدنکاتاذو ءمضو رنون هنایکح كب «بولوا
 ا ا 0 0 یاس و شازلکیه رهام
 لزوک ر هدنمسا ( شو روش ا) هده ا شا هباج

 ردق هن ره .ردشعا رادهکل ینمان هلیسالسا هلن اقیلد

 . ردشعا و (ن وطن 10

 ند یدک «هدهتسدا شم دا جم یان ایس رخ

 .یدا مدق تباث كب هدنع دق

e a۰ ۸۴1۵۲, ۲۸-) سونایردآ  
 یاد رابه ی یجنکیا (

 ر اریانا
O E(لروا قرام) هدعب «كرەديا رع اف . 

 یراقظن شل 00 تقوا بلج ماتور ندنفرط

 : رد دوجع وم
 1, س

 ۳ : زد رو ریزه تب رد هدن دنع

 ۔ایتس رخ «بولوا ندن رلطب اض (سو زاغ) روطاربعا

 تا رنو «نکیا رومام ه هراس یشراف هرات
 «شقا لوبق ییوسیع ند فعل وا ناربح هنت اتم و

 . هددیم زا ینعب (ایدعوقی) هدن+ را ۲۰ كدالیمو

 0 كنيع رفا لولیا یصوصحم ی ز ردتشعل وا لتف

 -اسیق كنيطساف هد ۳۰۹ یسهکیا بت .ردهدن ۸
 ت رام یصوصحم مو «بونلوا لس هدن رش هب ر

 O o بس .ردم 6 تنیج را
 هب هزیلکننا «نوحا 0 ینلن ایتس رخ «ندنف رط

 تافو هداروا هدنخ را ۷۰

 ۹e شم ا



 (مردن | تنس) هدایح وقسا یسیحد رد هتک دو

 ٽرام .ردشفل وا لتق نکیا یسویقم
 وا £ كني رف

 :ردشلک اباب یتلآ ھلان وب (Adrien) | نا 0
 ۷۷۲ «بوغوط هدامور یسیج ر

 رابعول) . ردشعا تافو هد۷۹ ١ و «باخنا هذن را
 شفلوا جاعزا ندتفرط ( هدد ) یرادمح (ا»
 «شلآ یتماقتنا (نالراش) روبشم «هدهسآ

 كنو .یدیشمرو هاناب یسیضعب ندنکلام ك
 سلجم یجکیا هدقین زا هدنشش را ۷۷ 6 هدننامز یاب
 .ردشفل وا دقع ,یاحور ی وگ

 یص وصحم مو

 (هدد) و

 4 یسیجکیا س

 ییدنسم قلاب هعفد ییا ا ها9
 ءشفلوا بانا هد ۸1۷ «هرکص ندکدتیا درا

 یشراق ۰ه (سوی وف) قیرطب هینیطنطسق هد _ ۸٩۹

 ی (سوی وف) «كرهدا دقع یاحور یلمرب هدامور

 روهظ هلیتفلاحم كن و «هدهسیا شمراقیح ندقلقبر طب

 یی هدنقح بهذم فالتخا ینعی (همیس) نالوا شع

 رو «هلا (لیساو) یروطاربعا هینیطنطسقو هل رطب
 هسنارف نالوا شا مادعا س وپقسپ رب جد ندفرط ۱

 ندقدخارغوا لبخ هلا (لراش ) « ساط یاب » لارق

 دن یسیاح وا س .ردشعا تافو هد ۸۷۲ یرکص
 -وفو شلوا ابا هد ۸۸٤ «بولوا دلوتم هدامور

 «كردیا ما زنلا یرارق نالوا شلریو یشراق هسوپ
 ریلکنا یسیحثدرد س .ردشعا تافو هد ۵

 ( یلغنال سنوآ) ما (رییسکر هلوقی) «بولوا
 یسیدنک «بولوا یجلید یردپ .ردشغوط هد ریش
 دهسنارف «هرکص ندک دشا كليد ثدم رب جد

 هدنرتسانم (فور تنس) هدن رق (نوینوآ) «بودیک
 لربسانم «هلامز رورمو سان هدعبو « یه دخ

 (نزوا) .شلوا یهار شاپ

 تیرومأم رو «عیفر هنغلل اند راق (ونابلآ) ندنفرط
 هنب رافرط ج ورونو هقراعاد هلا هیاحور هصوصحم

 قلاب هدنح را ۱۱۵ 4 كدالیم .یدیشفا وا لاسرا

 ا ینغللارف ۱

 یجچوا نالو اپا

 العس ًاھرک :بور و وا هن دنه

 | ضعب كل یاب و هل (م و ؟) « و وک» و تولوا روب

 1 :تب له 1 هلتش رد رق روطاریعا ندا طبض ییکالما

 .ردشخا تافو هد ۱۱۵۹٩ .هرکص ندقدشاغوآ

 یسعش بت .ردقو ریلکنا شلوا باب هقشب ندوی
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 ‹شعوط هده ونج «بولوا نکی ك(ناسونا) ورد

 «هد هس | شغل وا بانا باب هدنخ رات ۱ ۲۷۹ كداليمو

 هلیبقل (ریو) یسیجتل ا .ردشما تافو هرکص یار

 (تخرتوا) ككنلف هدنح را ۱٤١۹ «بولوا بقلم

 ا ا مع هد (نوول) ادا و «شعوط هدن بش

Oیونفلا راد  E۳ اتم و  

 هرکصو .ءیساناب شاب ك ( تنک لراش ) هدانایشا

 هدنش وبیغكتنیک لراث و ؛شلوا یسویقسب (هش وط رط)

 لراش هدنس ۱۵۲۲ كدالیم .یدیشلاق لیکو را یکح

 هچس باد قلاباب «بولوا اباب دن رزوا یساقلا كتنیک

 قسهرادا لدنسم و و «شخا ارحا تاحالصا شه

 یلارق هسنارف هلا تنیک لراشو «هغموق هنل و هعقدل وا

 «هدهسیا شعتیلاچ هحالصا یتنی كن آوسنارف یر
 .ردشخا ثافو هد ۳ «ب ویغا افو یرع

 «بولوا ندنسابع اینالآ (۸0۲زهج) ۱ و
 تافل ات ضعي قلعتم هم راتو تایدا

CE E e(ع یانکنیک ) هدنش را 7۱۷۹۲  

 هال ریش (O هد NANE و «شعوط هد رهش

 . ردشعا تافو

(Adrian) ۱ 1 ۳(ناغیشیم) كن هعمم كل ۲م  

CE یزکس اكنساضق (یوال) هدنتم  
 - وا كباچ رب نلیکود هنبرېن (نزر) «بولوا ریش ر

 مقا و هدنفاص)ا هطق كنلوت ریمد جاق رو هدنرز

 تالوصح راراوج وا .ردعماج ییلاها كی ید یتلآو

 لیخ هج راج «هلغلوا هدنماقم یرابنا كنسهیعرز
 .ردراو ی یا

 كشبح كرایلابوروا (۸61) لدع د وخاب ۱ ۷ ۲

 هدنسبش راق كنم و هدنس هي ونجح تهح

 «هد وب هک ردمسا یرلکدربو ات (هرر) نانل و

 هداروا هلما وب .هدنراالیتسا اروا كرزیکتروب
 .ردذوخأم ندا كنلیبق ر نالوا هدکمروس مکح

 [ .هلروپ تعحارم ۳

 یورو د(لئرام لراش) (۸6۵12۳0) ۷ 1
N CLE 

 هدنس ۸۲۷ و «شعوط هدن ۷۰۳ لدا ي ب ولوا

 ردشغ | ثتاف و

 ك (نیم) یرادکح الاغا هد نګ را ۷۹۰ بولوا

 د (را رب) یبغوا ك رکو كنتوا ك رک «قرهلوا لیکو شاب

 ل ا E هام
 هنسهطآ (هیتوم رآون) ندنفرط (راود ییول) رخ وم

 بهار شاب هد رسانه (یروق) ادا .

EY, 



 لذا

 .یدا شلر دشا تمافا هنس ید «یرهنلوا قن

 هفراعم سالح نالوا ش زد نیکشتا ندنف رط (نالراش)

 . ردشقارب هيا رات 1 ضد و «شتا ا

 ) Adélard de Balh ) . تاب ود

 3 را
 ید الیم سصع ی دح- +ا نوا کكنهزتاکنا

 هتساحور قی رط (اون تینس) «بولوا ندنسالع

 مولع ؛هلغلوا انشآ هب یی یع نالو «شفل وب بوسم

 ندیبرع كنهربتعم بتک قوح رب قلعتم هتنیهو هیضایر

 هد یرب ك راب اٽڪ و شفا قفوم هنس هجرت

 لبصا ا یکهدنمسا « یدابم» ك (دیلفوا)

 لوه# هجا وروا و دلش تو و وا یسهحان وب نالوا

 یرار ید هلیاونع « هیعیبط لئاسم» . یدا

 راد او

za, ) Adele Island . ۳7 
 ۳ تن 1( ۱ لب راس لدا

 .اّرتس وا . یسهطا ( لدا ) (

 ندلحاسو هدنتسش را تا تاش ییرع بونح كن ایل

 ۱۰ أ ا ردةطآ ر هدقیحآ هزمولیک ۰

 .ردعقاو هدیقرش لوط ۱۳۹ هه" و یونج ضع

 میس

 یرادکح la وغرو و هدس الدا

 - وا یربق د (فودور) کجا

 ند (غوه) قنوق (هسناورب) ییایلاتا یرد «بول
 .الدآ ) 1 رخ وم «نکیا شل ون و هدنسهیعاد كغ ا طبض

 یسراو ه ( رول ) لغوا كغوه 9 كن (هدب

 ندنفرط فلودور ینلرادىهح ایلاتا كنوب «هننرزوا

 هرکص ندشتنافو دل رت ول

 یدنک ییهدییالدآ (هژنار) یجکنا ندا لمرض ییایلاتا

 ۵ (رلادآ) لغوا

 ید شفا قبل تب

 ریو اضر اکوو «شمسبا كمر و

 ا سح هب هعلق رب نسي دن ڪ «نوڪکیدم

 ندنفرط (وجآوتربلآ) یسنرپ ( هسوناق ) ارخوم
 دم دارا حرا ۹۵۱ «بولیرا روق ندتیسوبحم

 هرادمگحواو ؛شمراو ه(نوتوا) یرادکح (سقاس)

 .یدیشمردارف نفح كا اعدا ییطبض كنابلاتبا

 هنسنوا هدننامز یتوابص 2(نوتوا) یجچ وا ینوروت
 هکلم هرادا های تیاغ «بولوا تموکح 4ا
 .ردشتآ تافو هدنح را ٩۹۹ و «شلوا قفوم

 لوا نوک «بوقاب هل رظن هزبرع کوب ران ایئتسس رخ

 .راردنا ارجا صوصحم مو هدنس ۲ كنيح رفا

 یسهدلاو كوي هدكنرو یسهجوز ك رادکح کیا

 .یدیشتا زارحا ینبقل « یسهدلاو رلتلود » «بولوا

 ۱ بول وا مطتنم هدن ر وص كحهدا لیکشت هک اق یایاوز ۱

 | لزوک كا: .روبنلو نادیم مساو یتلآ هدنحا کرپش |
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 1 او اهد ه زیرع ر رکید هما (هدییالدآ تزس) س

 9 نولوایربق 1و دیک توقف (هردک) هکءرد
 E شا ای زاساس (مادروت) یهدهیولوف
 .ردشقا تافو هدنش رات ۱۰۱۵ كدالمو «شفلوب

 ۲ . ردهدن ۱۵ تكنيحم رفا طابش یصوصحم مو

 رب بوسنم هتس را نادناخ هسنارف لما و

 یسهجوز ك(غب ییول) یر «بونلو ید نیداق جاق
 ك (تپاق غوه) یرب «یسهدلاو ك (لپمس لراش) و
 لاوواس) هدیرب «یسهدلاو ك (ریور) و یسهحوز
 كن (ییول) نامش «بولوا هروهشم هلیمات (سکیلآ

 EO SUNET و «شفلو یسهجوز

 .ردشمراو هب (ویام) ل (سنر

 (Mme Adélaide .— مادام | 4
 ع نادناخ 2 0۳ هد الدا

 نوا ۳ SENS نداق کار ی وایم هتسر

 یسالاخ فانی ول یجتلآ نواو یزریق كنیپ ول یش
 هدننامز لالتخا ویو «شغوط هد۱۷۳۲ «بولوا

 هاد هس درب هدشهت دالیم خیر ۱۸۳۰۰ «بولیکح هب یل و ات

 یسربشبه كبيلف ییول یسیجکیا س .ردشقتا تافو

 رار هبرداربو «شغوط هدنح ران ۱۷۷۷ «بولوا
 ند رابات وب «قرەنلوا هبرت ندنفرط (سیلنح) مادام

 | تموکح ندیا لکشت هلیطسوت كنلود اورو هرکص
 یردارب ینیرازومشملا كننارادفرط یتس رس هدننامز

 نجا هسنارف یییردار هد ۱۸۲۰ و ءهبلح هنفرط

 «شعا تهح قوح كب هغمر دف هرزوا كغا لوبق

 اج یذوفنو مکح لوس كب هدندنع كييلف ولو

 .ردشقار تورت رب كوي هنرتکی .یدیا شفلو

  ثتوس) هدایلاّتس وا (۸0612100) | ۳1

 e 0 ا
 لحاس اه نانلوت یکم كنتلایا « ییونح

 ات ی را هر ول ۱۰ ندر
 ۳6 ۵9 فوم ی نیشلد تاع هدنراتک ییا
 هد توت لوک ۱۲۱۱۱۵۸۵ ها ونجا رم
 ۱ نانلوا | اه دن و کا ۱۸۲۰۱ بول وا عفاو

 و قا ؛
 هواش دازب قوح ك اهد یر ندنقو وا ر

 ا

AO 2یدا راو یسیلاها  

 لس و رط ره و E تیاغ یرلفاق وس



i. 
  aل

 سلجم «یسەراد هقناب «یغانوق تموکح :یسەين
 هرلناتسنورپ یسکیاو «راکیلوتق یرب «یسە راد نا ویچ
 یر (سنروت) و اسیلک جوا قرەلوا صوص

 هدن فروک (سش و نس) . رد رب وک شاط یکدنرزو

 ریمد رب  ردق هرېش ندنناهل ( هدیالدآ) نالوا عقا

 یطخ یلوب  AE Nكند تالوصحم

 كايا .روينلوا ج ارخا قرط وب یسهفاک ناه

  2كلهرتمولبک ۲۰۰ كرېش وب یرهیحان رو عم
 یابوبح كني ونج یایلارسوآ .روینلوب هدنراوج
 رببک طیحم رم «بولوا یتابویس لزوک كا كنار
 قیقدو یادغ ید ردق هننور ديما تو هغ رارح
 . ردهدقفل وا جارخا

 یر بونج ی هد ادا و
 ر ولیکو د هنوق مدآ یک هدنفرط هوم

 ردق هیراقوب هزنمولک ۸۰ ندننصتف هک رد رب

 درب و .رددعاسم ES وربس ك رايك كوي

 ۔وپق ہدنع را ۱۸۲۹ یحرفا سوتسغآ ۳۱ یا
 . ردشفل وا فثک ندنفرط (ماقاو) ناد

 e دمعم رګ .یسهطآ
 | هدیالدآ

 oS و نونح ضرع ۷ ۱ ۵

 سق وقسين) هک «ردهطآ رب عقاو هد رع لوط 3

 (ماهارغ) ضرا هلیما «یسیزید قوقسی» ینعب (غنار

 هغ بونح ندیقرش لامش هدنسیشراق لحاس
 - الوب هدنغ كا كنهطا هرص رب نالوا دتم یرغوط

 ندن رلیح وآ هنیلاب هدنح ران ۱۸۳۸ ,2 دالیع" ۰. راهش

 فدک ندنفرط ینادوپق رلکنا مان ( قوس )

 ودا

 | سدن السا هدیالدا

 یابتنم كني ونج یاقیمآ
 ی هدنفرط بغ كن زاغو (نالحام) نانلو هدن ونجا

 . رد راهطآ قاط رب حق هاو هدنلخ دم
 یرادکح رادرابمول (۸0۵1ع150) ۱ ا

 ددالیم «بولوا لغوا ك (هدد)

Voاکزنشم هلیسن دنک ندنف رط یر رد هدنخ رات  

 ك (نالرانث) و :شف وا توعد هکم روس تم وکح

 (ا 6

 6 یزبارح هدنیالدآ

 «قرهنل وا هرسحاخ هد (نور و) ندنفرط نالراش

 ییعب5

oV ل اد آ 

 «ب ودیک ه هینیطنطسق یسدنک و ؛ شف وا طبض یکلام

 رش هدنګ رات V۸ «نکر یشدلاچ هداد ژپسا كلام

 . ردشعآ تافو هدر وک ذم

 هنغامرا (بلا) یک ەداینالآ (416) | دا

 3 «باولوا یک نت رای تاک رپ
 , كل ران وب هک ءرودیا لکعشت ندنعاقحا كنهرد

 90 همت ( جلرا) دوشلی ( ردآ هدلیو)
 اسوا هدرب لیخ رب یتا ابا ناعبن هد (ایزلیس)
 نتکردشا نییع نطخ دودح تن هیس ورب ها

 .الق) ءدارواو هقرف رک اتسهت قم اش و ۶
 رکید نلید (ردآ هلتیتس) و

 ( ردآ ) . ردبا لیشت ی (ردآ) 2 رهشل رب دیس هبعس

 و ندنایرح فلاهره ولی ۰ ات رشت یر

 هنیرهم (بلا) ندلوص هدنراوج یربش (جرفغی وق)
 هیس ور هدنش را ۱۸۱ هدیفالت لع .رولکود

 هک ی دنشلفا دیرا کوب ر را

 لوا نوک نوا زکس ندنس ه رام (هوداس) هب رام وب

 .ردشلو 2
 «بولوا ندنسابع هف راعاد (Adler) راد 1

 رات 1 «هلعف وب نا هب هړق رش ا

 ' هدنقح هب واس 3 نوک طخو Ie هاب رع

 ندا ندنغاط (نیاتسرپ

 هدنح رات ۱۷ ۵ ۵ 2 درام

 هد ۱۲

 . ردنشم زان رارتا ضع

 «بوغوط هدنرهش (سیرآ ) كش ولخا

 .ردشغا تافو هد (واقِک )

 هلیاسل ییایرس هد ( عاپیوق) تدم رو شریک
Eردشعا یللعم  . 

 Conte ۸016۲5۰ ( .ینوق

 -وا ندن رالاربح ج وسا ( e E اپسرادا

 ۱۸۳ هو ‹«شغوط هدنح را ۱۷ ۱۰ كدالیم بول

 یرمو بع (واتسوک) یجج وا .ردشعآ تافو هد

 نالوا لصاح هدنملع ك (واتس وک) یحتدرد «بولوا

 هدامور قیر لک

 نالوب عوفو هد NAYS شیوا حاد دقافنا |

 . ردشفل و ندنرلک رع هجلشاب كنلالتخا ج وسا
 اق) ر۸س وا ) ( غربسادا -اق ) كنارسوآ (Adelsberg( ] ۰ ک

 كنم ربش (خاال) لابا (هلوپنر

 اها ۱۷۰۰و عفاو هدنسب رغ بونج هرنمولیک ٥

 رە راغم نانلو هدنراوح هک ؛ردهبرق رب عھاج یی |

 4 وا هدندع كن وا OA دا شا ج وزت ینس» دیه

 ۱ هدنخش ران VVo نوهکیدتبا عدر را ه(ن راه ول ر راق) 3

 لحرک ءرلوص نایالماط هرلهراغ» وب

 رل ۲ راکش بیع
 فلتح «یک شلنوا لندن رط عناص رهامرب «یرهبقو

 .ردروه شم

 كارەدىا رک ؛ندنغ دلوا



 ۷ و۲

 ۔هراغم و .رونلون نیم هلا هدمجم راعحا لکشلا

 ES اهد «تبوناب هرب یرپن E هدنرب کر

 رکید كن (هنینالپ)
 یربن (خابال) هديغاشآ اهد «بوتاپ هرب هنيو ءندیا

 روهظ هام اب (زب وا) هدنس ه راغم 7

 هدر ر چ هقشد هد رپ وب . راقیح هادم هایم اب

 .رونلو هغبروق عون رب نسزوک نایفلو

 (هداب ) هدایالآ A) ا | ماهسلدا

 ( حابس وم ( هدنغل هف ود كوي

 كح وک ییاو هدنسیقرش لاعش هزم ولیک ۲۷ كنب رهش
 «بولوا رهش كجوک رب عقاو هدنسیقالت ةطقن ك رہن
 ردراو یسلاها ۰

 ثنیرغاط (ںیلآ ریاغل ۲) ناک هدتکلم 1 (غربتروو) كنايالآ ( ۸06۱0۵6 ) |
 یسهورذ كشك و كا هدكنوب 2 رد رم ها

۱۸615116110 ) 

 هزم ۱۲۱۵ ۰ «بول وا یس هیت ( تارغحراوشا)

 . رد را و یعاش را

 ( یزتسبرب | یلدا ۱ 2 ند را زج ن
 ی یبآ هدن رق و هد وح تكي « 390 نيج رکو ک » عل

 41۴ و لاش شرع ۳۹ ۸۳ هک «ردهطآ كحوک

(Adelphi,ار « یعب  

 .« ررد

 زار فا و بهش لوط ۹۳
 (نزو ) كن هیسورپ (۸6۱8۵۷) ۱ یانلدا

 ۱۳ كن مش (هوزنسوا) و هدايا ])

 E رد رب عقاو هدنسیرغ بونج هزنم ولیک

 هدلاح یتیدلوا د ودعم ندناتسهل «بولوا نالآ.یسیل

 ك رب ندن راض ناتسهل نالوا هدنلا كنهیسورپ
 ۱۹۸۰ یسلاها د رهش هک

 .ردس وا ۰

 .ردشع وا دالا ی

Eهد یسل اها  

(Adelung) | ٠ 5روهشم لا تان اب  

 و اعز مو

 هدنتلایا ( اینارمو ) كەس وزب هدتخ را ۲
 كنناسل نالا .ردشعا تافو هد ۱۸۰۲ و «شعوط
 لم ؛ناتک تاغل لوس رب بکرم نددلح شب

 «یحم ران تی دمرب «یسوماق فراعمو نونفرب لصفمو

 ناسل زویشب «یحرات هفسلفر تبکم نددلح ج وا

 اعد رب لس هباکح ( دادرهم ) رب شلزاپ هنیرزوا
 مت اه

 ترهش ر كوي كب

 رد رار وه شم دا كنس ربتعم تافرلات

 EN هاش خب یدلح ر
 | ند یدلح ییاو ا

0۸ 

 قیرد رف) یکی -- .ردشفل وا شن هرکص ندننافو

 «شماشای هدغروبسرنپ «بولوا ندابدا یخد (غنولدآ
 هدنقح نی ( یرکسناس ) كدنه هلا هع الآ یساو

 022000۸ ۰ردشقارب رارلا ضعب
 . ردش | تافو هد

Freie) ۱بوت دمعم ۳1  

r EEC 0 
 ۱۳۱ ۸۰ كداليم «قدلوا عفاو هدیقرش لوط ۱ ٤

  ندنفرط نادوپق ما ( لیورود نومود ) هدنګ رات

 ا .ردهرق رب طاحو روتسم 1 رزرو شورا فک
 هد راوح وا كن ونح "یسیطانقم تطق

 1 . ردن ونظم

 6ا یردب شب عون (مالسلاهلع) ۱ 3
f۴ اینا نالبدای الا هایت «بول  

 والت بان «هروت هتشدنلوا رکذ_هددیاس بک
 كلياربج ترموح ۵ رکص ندقدناراب یر و یراک وک

 عرعر ندقارړپوط ساج ره ند زو رپ هلیس هطساو

 اود رب و «ےضو هنتروص موقت نسحا «بولآ
 وا هنس قرف هدهروک هتیاور رب «هجک قرف هروک

 ویب خفن ور هبلاق و «هرکص ندکدتیا كرت هدلاح
 ۲:هروک داور .ردشعا قلخ یدآ توضح ؛قرهر

 . بولوا نکاس رانج هدنزوب رپ لوا ندرشب عون
 نم رلقدلوا ق ولأم هلا قافنو داسفو امد كفس
 ۱ «هدنکید ریو ربخ یفحهداراب یاسنا قح بانح

 هن «هدلاح ريدا میس و هدهس اكس زب» : رلکلم
 . « ؟كسقح هدا رای e كحهدنا داسف هدنزوب رب

 ودع 1 ما راشلوا ضرتعم كردید
 E نو یا «مربلیب

 . «هتیرزوا یهلا ما نالوا عقاو ءهرکص ندقدنلوا ۓن

 ۲ قزاخ كينج زکلاپ «هدهسیا راشعا هدجس یسلج
 ۶ اتا نددجس ییالوط ندن رورفوسرک سیلبا نانا و

 ندا «قر هیارغوا هب یهلا بضغ هلبس وو ؛شعا

 ۱ ۱۳۵ یاهو و
 ۱ كنا EE PE «هدعب «قرەنلوا کا هدالصا

 1 یسکیاو شل راقیح اوح ترضح ندنعلض «هرزوا

 نکلاب «قرهل وا دیفتسم ندمعن عاونا یکه دننج رار

 هد ویم وا هک «یدرشلروی عنم ند رقت هه ويم ر

2 

 أ «بودا دصق کا اوغاییاوح هلم دآسیلب | . ردب ادب



 ی

 37 را ا لوق یر ہو س

 هلم دآ ءقرهالشاب هغمالغا هلسس رو یا یا را
۸ ۵ 3 

 تایح رکاو مروالغا هزککتساوا ابرق بو

 نانلوا عم وش کد یا تنسبا قوا لآ 8
 كعا تف هب یھلا ما < ك رهبد « کی ندموپ

 دیجی یهویم و اوح همدا شا لافغا هرز

 قیعشد درک رب رب » ءقرلیت ۲ هنزو رب ربارب هلالی 1

 هتیاور .رلشلوا رهظم هنناتعو ما « زکیا ق 1ر
 ثقووا «نکیا راو یرلقایآ لوا ندن وا كنالپ «هرو

 «كع رو هن روس هنیروس < یرهنلوا بلس یراق

 تجحز كوي كب ییرلقزر یدالواو یک دآ
 ندنلسن 4 «كلجج هدا لصاح هلت

 ویو كمروک تداع یآ ره یراسنعمه تب
 تازاجم هل رلارح یک تا لج عضو هلعجوو تج

 .رد راشفاو
 اوح ترضحو « هتغاط (دون) هدنتسهطا [ن

 تی رس هدب اع ات مدآ ترد

 قوسح رب «بودا طوبه هن راوج هدج هد زاچ
 هزاعح مدآ ترضح «هرکص ندقدلاق یربآ تقر

 تمادن نالوا عقاوو ؛شلو ییاوح ترضح ا

 ترضح «یقرلوا رهظم + یهلاوفع «هنب رزوایرلاکب

 تب هروک هشاور رب .ردشلوا ىلوا كناينا مدآ

 نرش بک روک او رز
 غ | ندک وک هدنن ر وص توقایرب راک

 هتفاوط و ترایز كنوا [ .تعجارم هتسهلک « هب » |

 «ندنغی دل واش

 رکا ^ «لرهدیک هزابح نانا دته د

 ؛هرزوا قمارآ ییاوح ندا تر رلخ روم ۳

 مدآ ر ره «هدنرفس نالوا عقاو ه زاعح ندناتس دقق
۳ 

 5 یرهراو «شلوا ربش رب رب ین
 درد رقو رېش و «هددسیا راه | کد یتغیدل وا

 ره هاب وب .ررویعا ناب یتکیدلک ندرت یبسل جا

 ۱ | یرلشید یسلبا ها لوبق قیلکت وب نو

 .ررک هنج سیلیاو ؛شا لاخدا هتنح «قرب

 ۱ سلب او جا زا لدل 6 قدهارغوا هب یھ ب و

0۹ 

 | تقوم زکر ع كزس» «ءدن قد رونع ى 6

 | هعفد ارگ هدن رگ تدم مدا ترتح بول وا روم

 | شلوط هل اه رق

 | جاق رب كرلعدآ نوجما كل هلوا هبصق رب 218
 ید ینول ثمدآ ترضحو < لب ام روب جات رب هک

 لدتسحت ع ونتمو هد رلکن ر یلتحم كغارب وط نالوا ۱ اعقاو تب ولک م زال یغلوا ضرف نوزوا ه دتل وا

 حس

 م دا

 ۳ هداعلا قوف 4 وا 2 زانا نالیداراب كلبا

 هت 7 هلق تن :اور وب cod ا یو ص یرلفدل وا |

 ترد . ردح و رج E ءیک ینیدلوا دشت ته

 «یتیدل وا شماشاب هتس ۷۰ ۰ ۰ د وخایو ۹ كمدا

 «هرزوا قوا ربق یرکیدو كک را یرب «یتفح رب و

 ینیدل وا یدالوا قرف ینعب تفح یکی «یرهلوا ماو
 لحاف .هلمال ملا هيلع تيش رر وي 31 و
 مأوت ییرلککرا كندالوا مدآ ترشح .ردلیاهو
 كعا هلدابم «بویمردنلوا 4 رلشادن رق ربق نالوا

 هد نیک الی اهو هلی اه یتمأوت كلباق «ندنفیدل وا یتداع

 اهد یون یدنک «لییاق «هدکدتسیا كمربو هلیاق
 .دناقصیق ؛بویمرو اضر اکو «هلیتهح قلوا لزوک

 نابرق ررب یسکیا «هروکهشاور رب رکیدو ؛ندنغب
 «لوبق هللاف رطنم یک كاي اه

 لیاف نددسح هدلاح ره «ندنعب دنلوا در ک كاباقو

 ۶ یرکدتا ء دقت

 فايا كرلناسنا هدنزو رب هدول هک شما لتف لیاه

 دنب رلدلک « ل ایاه » و «لیاف»] .ردشلوا ییانح

 | .هل روی تعجارم
 تئارحو یرلعما كنادوحوم ةفاك همدا ترضح .

 . هکئالم رلیش دال هراناسنا یک ناویح یعرو منو

 ندنتجو «ییدلدیا ملت هللا فرط نم هلیسهطساو
 3 خان ربات و تایوبحو راعشا ضع نکر اقیح

 عرزو سرغ .هدناتسدنه «بولآ ییرلنادف ابو

 .فح نوا ندامس یواح یناهلع وو «ینیدلوا شبا
 . رد ورم ییدشا

 جد اوح ترضحو 6 قم دات رم

 مدآ ترضح هروک هتاور ر

 تافو هدزاعح

 ید هروک هشاوررب رکیدو ءهدراروا «پودا

 هدلاح ره . ردرلشغل وا نفد هدنحشا كنهراغمرب یسکیا

 سم هنس ر هرکص و ۱ اوح ترضح

 .ردشلوا

 فاتح ید یخ رات یطوبه كناوحو مدآتضح

 نداسیع دالیم یسیزنکا كنيخ روم «بولوا هيف

 ع وقو لوا 2 ند هب وب ت رعهو ۶

 نویعیبط یالع .هد.سیا رشغا لوبق یتغیدل وا شلو

 اهد قوح كب ندو یروهظ یادشا لرش عو

TENT ROR ET 
 راح ران  Eا كل یعش سانحا .ردیض ر

 شفلآ نوڪقلخ كمدآ ترضح ید د یني رلتعیبط و



 م دا
 لج هنشدل وا شف و ثرابع ندنسهطیلخ رافارب وط

 هیس هيب رع هلک « ےدا » «كنمسا «م دآ) . رد راو رانا

 ظف) ر نالوا كد »

 ۶ فر ید ید كنمسا «اوح » و E اربع

 قاربوط» «قرەلوا فدارنم

 هیس هيب رع لک « ج ) «هلتتسانم ینیدل راقیح ند رش

 ظفلرب رکید نالوا كعد « یربد )

 یظفلت هددجناربع .رد ورم ینیدلوا قتشم ندی اربع

 «قرهل وا یدازبم

 هل ر وص و هدندنع اراصنو دوم «بولوا « مادآ »

 . (۸۵۲0) رداعتسم

(AS) (Adam's land) | 2۱۹ 1 
 ۱ رها هک

 هبا (تسرهمآ) «هدنغیحآ هرتمولک ۱۰۱ كنلح

 د د کوک رب مدتسهرآ یرهظا (تسان)
 ۱ ۱ ۱ و اش صرع

 . ردعفا و

 ندنناشم یس هنا ولوم 1 ا 7
 ۱۰۱ كن و ترعه تولوا

 «شرولوا هنتس و هروکذم تڪشم هدنح رات

 «بودا تع ع هرصم هلیتس فیرش ج هد ۱۰۰۱۳۲ و

 .ردشلوا لئا هقح تجر قرهنلهتسخ هداروا

 ینئالکشم كغفررش یونم «بولوا تاذر دهازو ماع

 نع .یدا راو یراهمو توق كوي ك هده ا لح

 لذوفنو نکن ز ك كناروا «بولوا یلەیلاطنآ لصا

 «یعور» یک کیدلی د یلاطن ۲ .یدنا بوسنم هننادناخرب

 .ردفورعم جد هلیبقل۰

 ندادشا كنهسنارف ( ۸۲۸۵۲۵۲ ) 3 1

KTجرات  eرییصفم ر دق  

 1 ۹۸۸ كدالیم هک

 تكشسرش شدق .هدنح را ۰

 E شم زا یک ران

 5 «بوغ وط هدنحر

 نک ر دیک هت رایو

 ةالط 2 4 ۱ امدا

 .ردشعا تافو <

Adhémar de Mon-) . 

 كلام هن راسحو تار ف

 هدنتلابا (سناوور) كنهسنا رف ؛بولوا سوپقس ر

 یچکیا اب ناب هدنح را ۱۰۹۵ دال یمو «شوط

 َ قرهش وا ن بید لب لیک و ندنق رط (نروا)

 لها یهدسدق رارب هل (دوعار) ینوق (زول ون)

 تاق وشت یشراق همالسا لها یرلن و ؛هاقاعل | هبیلص
 . ردشغل وب هدد اراوتعلم

Adhémar) 

 ءا[

 كن هسذارذ (۸۱ 1۱ ۰

 داف «بولوا لدن ویضایر یا

 13 وصحم هب هیضای ر مولع هد راب -ر دشت ا ثاف و

 ميانصو قلرا و هیضایر مولعو ءشمآ هناخهردرب
 . ردشقارب تافیلأت یخ رب قلعتم هبهسینن

 ا یافلخ 71 د
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 .ردندنسهلياق دارفا هما قب ؛ نال رو كذا

 ٤ «ندنعیدل وا مدآ 1 غیر ۳ 1 معاش اک

 هننافتلاو تبح هلیسهدایز كن دهم ندهیسابع یافلخ

 .یدیشلوا رهظم

 «هدهسا شوت الم

 ییهعطق وس هد اب

 ۱ ا ۳ ۳ هر زیا

 عزاسنب سیل لیق اف تبرش
 رهاط موالا ىذا نم یی او و تعز

 ر ونمدا
 هدنتلایا ( راکیظع) هدنق رط 0

 رهش 7 هدنلام هزنم ولیک N كت رهش ( روی زاف )

 لوط ۱ N زا رس
 ۱ . ردعقاو ه دیقرش

 رخ (۸۵۱۵) |] رب 1
 الات ءهروک هنع دق حرا نان و

 ۱ ا

 . «بولوا یراد مح [ هللاتح ینعی] (سرف) یهد

 اد هنس صز ۱ I هنن رش و

 فوم هک روا یزوموط ر روبشم نالوا شلوا

 نالوا هبانک ندس .ردشفل و یرب كرانالوا

 «تقو ینیدنلوا درط ندکوک ایوک «هلا مان (نولوبآ)

 .یدیشعا یعر ییرلنووق «بودیا اجلا اکو
 :هدنفید|غوآ هعلهتسلاخ رب كاهم ارخوم ( تمدآ)

 . نالوا معز لکوم هحور ضبق یتسیدنک (نول و)
 ۱ e كنوا «هدهسا شمالقاص ند رلپ رب مان (قراب)

 یسهحوز «ندنکندلک مزال قفلآ جور اد رکید رب

A ۱لوبق ینل راک ادف 7 هدن ر وغ وا وز ۱  

 . شا وا یضار هکلوا هنن رب كن وا ؛بودا

(Pic 0۸020 ( ۰۲ تیدیرس  
 ام ضرع ٩۳ ۷ هدنسهطا ا هک ( ٩ ۳8 97 0 r ا دی من دا

 ۱ اب 0 «هدنلاقتنا 0

  هتهافسو ترشع هدنلاح یادتا

 و .ردشلوا راک و تیام

)4dampour( ۱ ۳لاش كناتس دنه  

 | نالوا طولحم هللافا

۲ 
۱ 

۲ 



5 ۱۳۹ 
 | غاطرب كسکوب مقاو هدیقرش لوط ۷۸° 1

 .رد راو یعافرا هزم ۳۳۳۵ ۰ دول

 . ریلقیح هنسیراق وب هلل ويد مر ندربج ز شلرب ۳

 یزب ءا قایار شلو وا ندن ردق هنح | كنايق ەدنسەو

 كن (ادوب) نالوا یرارغیپ اکوب رلیلدنه هک رویت بل

 هن رایز هلتیها رب لوس كب «بوقاب های رظن یت
 كمدآ ترضح یخد رلنالس ؛یک یرلکدسا 3
 خد (لزامه) هغاط و .رروسقاب هلرطن یو

 هنسه و رذ

 ناتسن اغفآ هلا ناتسدنه رهکک ها 1

 رهکک نالو کا نوک ۱ نا

 كرعه موق و «بولوا ندنساسور كفر
 «بوشیوط هه رام هل رایلناغنا هدنخ رات ۹۷

 د ریلت اغفا هللا هلیح رب ناخ كنراس نالو یزرادو ۱

 «بولوا ریسا ناخ لاک ېلغواو «لتف كره هنپ
 یردارب كناخ كنراس «هلفلوا شدا سح هیهعلق

 بوک هنشاب كنموق ناخ مدآ هجرت بحاص نالا
 قوچ رو «شعازف هبرا ج8 و 9 6
 ناتسناغفا .یدا شعاص یک هلوک «بوتوط را

 لعفنم هلیسدایز .ندن وب ناخ ملس نانلوب یرا ی
 نوتبسب یتموق ریکک «هلیقوس رکسعر كوي بول

 هد رېش (رایلاوک ) نالوا یت:ابو «ناشیرپو و
 -ریو شتآ بویاپق هبهناخ رب یتساسا رهکک 7
 لاک رکذلا فلاس زکلایو ؛قارحا نس4ج «
 شا رومأم دتماقا هد اب بوقار خاص ی یان

 یاتسناغفا ءبودا تافو ناخ ملس ه ده وا

 نالوا یسهجمع «یناخ لاک «هلکعا طبض هاش نوبا4

 هتفلرادرس رهکک .هلیطرش تک ند 2 8

 بوت وط غاص یناح مدآ خد وب .هدنکیدتبا بص
 .شعا ملک
[ 

 هب و ن 4 ن دمت مسقلاو ا) مش ۳

 ندنب دع یالع (یریکعلای شل | ۳9 1

 ءشلک هایند هد (س) ندنسارف (زارط)
Eردشعا تافو هد (اریکع) هدنس رک ران . 

 خد هلیما یرکع .یک ییدلید ی هیلع#
 عناق ناو داجت نایلس نب دجا یسیدنک .رذذو
 ندنسدنکو «شغا ثیدح عاتسا ندالق لو

 یررباسو قفاقح نسخ ن دن دجا رهاط وا ج

 .ردراشعا دود

۷ E 

 «بولوا ندن اشم ارا ۲ نکات 1
 . ردفورعم يمان سایا انا 1

 هدنتفالخ نامز كهللا مصتعم ندهیسابع یافلح

 - زدشعا تاو هدنس رعه خیرات ۳۸

 فورعم ید هليا (ةدشنا)

 یوج توقاي
 قفوم هنلاح هجرت ءهدهس رو دا رکذ ینیراعشا ضعب

 ا

11 1 

 . رد اش ر | یو ۴

 كنايلاسوآ (Adam's Bay( | یوق دا

 (نوتغنیسا) هدنلحاس یبرغ لامش 1
 ۱۲۳ ۱۰ هدنسیغ بوج هرتسولیک ۷۰ كنناهل
 عقاو هدیقرش لوط ۱۲۹ ۲۵" و ییونح ضع

 1 «بولوا هدنتعسو لیم ۱۰ یا هک سوق ر
ELرپ (هدیالدا) :  ردشم روا اف  

 . رولیکود هیوق وب
„ily Pont d Adam) 2 

 0 Bridge | یسرپوک مدا

 لاس تعط تین رب هایش

 کیا زرکلای «بولوا غیصرب قلموق هدننی یسیغ

 رش یرکیدو «هنلحاس دنه ۍرب هک «ردراو یر

 كمکع ندر كرع کیا و اک «بولوا بیرق هیدن

 هيس هطسا و مو مدآ ترضح . لرد هدنن ر وج

 هی هما وب هل د اقتعا قلوا شم هرات ندید رس

 .ردشغل وا

ENE ۳ (Ademuz) : ۳ 
 لامش یابتنم كنتلایا [هیسنللب] هل ۱ | ذومد

 لاش هزنم ولیک ٩۷ كن رپش (هسنلا و) و هدنسد مغ

 یسیلاها ۲۰۰۰ «پولوا ربش رب عقاو هدنسییرغ
 هدتامز ربع «هرزوا قلوا ما هرپش .ردراو

 ربش , .ردهدنلاح بارخ یسهعلق نالوا شادا بنا
 یداو » هک ] (رایوالا دآوسغ) هلرکید مانو (یروت)
 نلیند [ ردفرح ند « هرابلا یداو» دوخایو « هر آلا

 قد هان اک ا 2 نایکود هریک قاو ۱

 Admiral-Island ( ) ۰ مس
 ۱ O دن السا ا نا شد

 »ِ یسهطا لا ربما « فح ۸ ۰

 مراد ناش بطق هدنلاش كناشمآ

 بول وا هطا رب عقاو هدنریکد (ناتسج روک ) ناک
 و هک

 ۵ اب

 < ردشل ربا هل زاغوت ر ۷ , ندنس هطا (رووشاو)

 زواخ یهزب ۰ هد را صعب یعسو كزاغوي

NTN E TE 



 ندا

 یرلعبنم وص یلزوط «یرلنایل لزوک ا
 .رد راو یعاط ك هدنعاش ر ۱ هزم ۸ ۰ و

۸۸0۱۱۱۲۸۱۱۲ Is- ی 

 هناس رب > ینعپ ( اد دنالساا یتلاریمدآ

 ہدنسیب غ لاش یاهننم كنيلاش یاقرمآ « یسەطآ

 «قرهلوا ندنسهلج یرلهطا (هردناسکلا) عقاو

 (نفتسا) ندنلحاس اشرمآ «بولوا هرز رب كوي

 ۰۸۰۵ )۰ هل | o۷ هریزح و .ردشلرپآ هل زاغوب

 تک فصول شرط

 ضعبو «روتسم هل رلنامروا لزوک بول وا هدنسه زآ

 ی هدنفاررطا هطآ و

 ام یو داغ رفا تنهیتسور زار هلا رازح

 هب هعنج فال ام ربار هلا (هقسالا ) ا ا د و دعم

 هر ول هلا هیلصا ياها

 ا كار

~~ 

 | تلنبا یتلاریمدا
 -وهج (نوتفنیشاو) كندعفجم كلام هدیلاش یاشمآ

 یک هدن ونج هل زاغوب (هقوف ناوح) یهدنلامش «هدنش ر

 نیردو لقیشالوط هدنسهرآ یزاغو (دنوس سنح و)

 ا ا یامل اسر هدنراتکرب .ردلاتفر
 نالوا بیرق هبیامش بظق هدنتسوا كناقرمآ هلا مان

(Admiralty Inlet) 

 » یدیک هناسرت «

 هدنلح دم كنب زاغوب (هزنساشال) نک را ربا زح

E ENES 

 .ردعقاو هدییرغ لوط ۸۵ ۲۰۰ و

 رسا

 ج ی كني ونح یاق مآ

)er de Feu)ك هدنسیلاعش برغ لحاس كنتکلم  

 - هنوا كنب زاغوب (نالجام) .ردزفروکر راطو نبرد

 كراهرق یرعوط هبقرش بونج «یقرهیالشاپ ندنس
 هزنمولیک ۱۰ هدنرعا .رولوا دتم هزنمولیک ۱۲ هنحما

 لا «یرهشالراط هک بنک ؛ءددتسا راو یسنلو

 هزنم ولیک ٤ تیاهن

 هک «رد راو اد لانق رب

(Admiralthy,Sound) 

 ید ۱ « یزاغوب هناسرب »

 نیما تیاغ هدنحواو «رل اف

 ردنا کت یوق بل

 عقاو هد دنه ظرحم رح ( (el a ۲ ةا ۳
 + د

 2 < ردهرب زح رز  ندب زا د 1

 9 OE ظ قرش ی من ۵ رب زر (شرو ۳ (

 نفت ۱۷ رد لدهرزح

 «بولوا عقاو هدیقرش لوط ۱۲۰۳ ۰6" و یبونج

 و ا0 ۲۵ و نوزوا هزسولیک ۰
 «بول وا ترابع ندیضا را قلغاط روتسم هل رلن امر وا

 ال) (همرق) هقشب ندنرهش ( هراندآ ) نالوا یزکر م

 (یروو) و «(ینور) «(هلوبامال) (وامال) « (وتاب
 ۱ رد ناو یراز و

 4 هنطآ » ] :ردنتسالفا کشا كن هنطآ 1

 ۳ ۳ هل روپ تعحارم ا

 ۱". سس
 ۱ یجج را نوا ا (Adénès) | دا

 ۳ صد بول وا ندنسارعش یدلیم سوم ع

 ۱ .یدیشم ا باستا هبیلف « لتآر > » لارو هسنارف

 كدنه (۸00۵ هحزرباکنا و ۸00۷۱ 11

 دوخاي (ویدلام] نانلوب هدنسهیبغ تهج ا
 رک ءرد ریش یکهدهطا وا و یر ندن را هطآ (تیدلم)

 E SNE ۱۸ 2 و امت صرع ۲

 ِ . ردعقاو

 غ تاون 4 0 1

  ELكعتلابا (هیوتشاغ) ۱

 E O هک رد رپ

 ادوح رب ندنبهرآ راایقو قلع ندنغاط (هلامروت)
 E مش (یزام ت ا د ودا لیکشت لالش
 شاو لنو رب نالوا شلجآ ۱ هدنس رق

 !نام» نالوا ندنرللوک كوب كا كن راغاط (هنربپ)
 ندهردرب تنم تیغ «هلذخا یندخیروص ك« لوک

 زریاچ ماطرب نلیرپدشبب رلتآ سنج لزوک «ك رە
 ندقدقیح ندنغاجس « هنر كسکو» .ردنا اورا

 : تكنن راپاج (زل) و (سورآ) هدنغاچس (سرژ) «هرکص

 ؟رولوا لخاد هنغاجس (دنال) «قرهلآ یخد ییراوص

٤ E E O ul جد هدارواو 

 خد ندنلحاس عاصو كسرارپ (واغ) و (ینول)

 نرم وب .رالپوط ینیراوص كان رب (زودیم)

 رکود وص لتیلک لیخ « ( رودآ) یر (واغ) نکلای
 ۱ ۱ اغا هر صوصخ الع
 ۱ رولوا هدایز ید ندنبوص د( رودآ) یوص درو

 ۱ 0 كنسارجم رودآ هکنوج
o)ردا باغ  

 ۱ 3 (دن ال) e 8 كنب ریش (برات)

 [سفاد) و (روس نس) «(هدانرغ) «(را) ید هدنف

 ۰ ها | اودا



 وا
E 7 

 قالت هل رب (واغ) «هرکص ندکدک ندنناپ كنار

 هشدودح كنغاڪس ( هن رهپ تل ) مت 0: ۱

 كل هزم و لیک ۳۰ ر دق هنصتم ندارواو رو رک
 كنغاجس (هنریپ تلآ) هليغاجس (دنال) هدهفاس

 هدنمسف وص وا كنتسارجم .ردا لکشت ید
 (هوی)و (ایانادرآ) «(نا رال) «(هنودی) ندلوص ی
 ندراربن وب نلیکود هرودآ .ربلآ ینیراوص كنبرلیا
 .ال) ۲۰ د(زودی) ۰۱۰ ۵ (واغ) ۰:۳ 2زودی#

 ولیک ۲۸ كن(هوین)و ۱۰ كن(ایاناد رآ) ۱ ه (نا

 هدنسیضعب «بول وا لاص هتنافس ریس یرلارجم كەز
 یسدنک ك(رودآ) .رویلشیا رارواو هدنروص

 - اهس (دنال) یراقو هم ولیک ۱۲۸ ندنصتم ها
 حاص هننافسربس ءردق هتسهبصق (روس نس) که

 هنری, ها رپش ( ۵ وی ] ال وا بیرق هنصنم «بولوا

 هرناسو نارطق هسا نوا

 ( هنو ) «بولوا هرتمولیک ۲۳۰ یسارجم .رریدنب

 یمهبرق (وقوی) هدنتلآ هرتمولیک ق شب كنیم
 هنب زفر وک (هی وقساغ) كنيسالطا طيح رحم هدنرا
 هدنصنم ندنکیدکود رلموق لیخ رب و . رول و

 هدهفلاس راصعا «ییالوط ندنرادس موق نالوا لصاح

 ا رع و ؟شم رب دداا ینصنم و لو هعقد حاق و

 كغلانفو «كرهکح رادس ستم یتم وکح هسنارف هدر

 رذج ینیزعآ راموق نلیکود «هدهسیا شلآ ینکوآ
 هلاح رب قجملوا عنام هنلوخد تسبرس كرلیک هدنلاع
 و .یدیشمام هنلوب یسهراچ كنو «بولوا هدقموق

 كنهسنارف یربش ( هنوی ) «یدبا هیلوا عنام لاج

 نسب هنر یراهلکسا ك كويت لا ڭتسەی رع لحاو

 هدنناسل (لاع) یکسا یا ا و د

 «بولوا قتشم ندنسهلک (رود) نالوا كد « وص
 (سوروت 1) ندنفرط ینویفارغج نیتالو نانوب کسآ

 زدم وا

 ( سکسوس) كنهزلکنا 3 روو

 ‹«بولوا یاج كاج وک رب هدنغلت وق

 .رولیکود هنبریکد (شنام) و (ماهر 2
(Adorf) |وکح (سقاس) هداینالآ  

 عقاو هدنتهج ییرع بونح كنتم )

 هدنرزوا یرمد(تسلا) .هدنساضف 8

 3 لزوک تیاغ هدنکنا یامش كنغاط (هکریبهزرا) و

 | ايهوو هر واب هک رد رېش تاج وک رب عقاو هدیداو

 ىر

۱ 

۱ 

 و د |

 «كیلپیا «یتراجب هعقدلوا هلیتبسانم تی رق هندودح
 «یراهناخ راک GE ایوب «یتال آ ینلاج دغاک

 یسلاها « رد راو یرا زاب تااویحو ینا اد

 د ۳۳ ۰

E Eایزو  

 شفلو بولم كنحاق ر
 CO رف)نالوا ییقر ا رب یراقدلوا
 بولو هدهصانحم و تباقر هنس ۲۰۰ هلینادناخ
 . ید راشغ | توعد یتسهلخ ادم ك رلیبنحا هعقد قوح

 وهج نانلوا داب هلمسا و بولوا بوسنم ,هنادناخ وب
 لیربغ) یسیجت رب بس OE ا

 وا تا هدن را 2 دالي هک رد( و زودآ

 (ارغناق و نوهس) نالوا او وک نیست و 2 «قرهنل

 هنن رب ‹قرەنلوا قن هد ۱۳۷۱و ؛ شلوا فلخ هب

 یسجکیا س . ردشفل وا باضنا (وسوغرف وقینمود)

 هد ۱۳۸ هعفد كلبا ءبولوا ( و رودآ ناوطنا )

 ةا سار اهد» هعفد ترد ارخ رم, «قرالوا باخنا

 بولوا (و رودآ یبروج) یسیهچوا س .ردشمک
 افعتسا هرکص هنس ییاو ءشفل وا باخنا هد 1 ۳۴

 «بولوا (و رودآ اموط) یسیحدرد -- .ردشعا

 . ردشع اتسایر لد هنح را ۱| ۱ ندن را ۵

 هد ۱2 ۳ .بولوا (ونرودآ لئافار)

 سس .ردشقا افعتسا هد ۱5 ۶۷و «شفلوا باخنا

 .افعتسا كلئافار «بولوا (ونرودآ نابراب) یسیجتلآ

 وغرف ناوح) و «شقبا طبض یتسایر دن رزوآ یس

0 

 (ون رودآ ر بسور ) یسګ د س. ردهمشا غوا هبا (وس

 «بولوا
 ندنفرط ینادناخ(وس وغرف) و «شعا ج ارخا ند هونج
 .ردشلوا روبم هغجاق :بودا كرب یننطو هک کیا

 «بولوا (ون رودآ نا وطنا ) یخکیا یی کش 2

 یش وغرف ناو 5 ۳

 ك (تنیکلراش) هد ۱6۲۲ و <«جارخا ندتسایرندنف رط

Eیاشار  

 «هد هسي اشغل وا بانا روهج ی ندیکب ها دادما

 اترد ۱) ناناو هدنشاب تنسام ود هسنارف هد ۸

 ۰ ردشفل وا دیعب ندتسایر ندنف رط )ا رود
 م وقم می

 ندن رلت ادیاخ (وس وغ رف) ها ( و رودآ) اب رود اردن |

 یخو «باس یتیحالس ہت و قح كمك هنتسار روهج

 ها ر ابحا هک ا ك ا ج ق خدا كن رانادناخ یرب لب 2

 هردشم رب و مان هباع زانم یک هد رانی



 و۲

Eیحزکس كدالیم (8 ۸00۱۲۲0) ۱  
eS 

 شدا ل اتق هدننامز كلج ادبع .EN لولم

 «بوریک E هنعا رلکیل وعق هک « ردیهار رب

 -- .اردنا ارجا یتصوصحم مو هدنس ۲۷ كلولیا
 ۱۲۰۲ كدالیم هک «رد راو یخد زیر رکید همان وب

 (قو رانسوا) كن هیسورپ ادهن رات ۱۲۲۲ ندنح رات

 طاش یصوصحم مو .ردتشفقل و سوپقسپ هدن رپش

 . رد هد ۱۱ تن رفا

 (Adolphe de Nasseau وسات ود

 ۱0 رپ فاودآ
 1و «شغوط هدن رأت 22 درام بول وا

 «نکیا مدآ رب شلو تربش هل یتعاجش و تراسج
 بوس هتنادناخ ایرسوا هدنخرا ۲

 هنهروطارببا ايالا ههنیرزوا یلخ ك (تربل1)

 یبوتت مشر هدنرپش (لپاشال سکا)و «شفلوا باننا
 یرادعو بدلوا سخا هرابضنم «هدهسا شما ارجا
 بانا هنبربو ءعلخ هد ۱۲۹۸ «ندنکیدخا ارجا

 (ترل1) نانلوا

 . ردشف وا لتف هد ه راحت مقاو ه دنعق وم

Adolple-Frédéric)) « OTE ( را قیددرف فلودا 

 (عاهلوک) هدنن رق (مروو) ندنو رط

 (برووغ نیاتسل وه
 «بولوا ارق ج وسا «قزهلوا بوسنم هننادناخ
 -ا" ۱۷۷۱ و شعوط هدنحمرا ۱۷۱۰ كدالیم

 ینوپقسپ تنبربش (تول)
 ؛نکیا یربدم كنغلهقود (پروئوغ نیاتسلوه) و

 كنهیسور «ندنف رط

 دا تاق و هدنحش ر

 یموکح ج وسا هد ۳

 .ردشغلوا بصن هغللارق تک «دننرزوا یرابحا

 «هطلاصم دقع هلا هیسور «بودا حوت هد ۱

 تمدخ لیخ هنسیقرت كراج و عیانص هدجو ساو
aهلساونع « رلیل هقیاش »یر  

 ندماوع هلیاونع « ریل هیفا » یرکیدو «ندناکداز

 وب هک «یدیشعا لکشت هقرف ییا بک م
 ندنف رط هيس ور هاب | هژیلکنا هد یسیه+ا و هسنارف

 هد هسي أ شا

 كر دلك بلاغ یرکید هاگ حر هاک و «قردنلوا ما زنلا

 ترس هرهنتفو داسفو هیلح اد ٹا راع قوح سل

 رد رلشلنزا

 ةلسلس بلآ ( ۸1۵ د وخ ای (Adule ا ۳

 ۰ ردغ اط ر هدن رلهب روا كاج

 ا 2

 !ادآ) و (نید) (نولارتسا) ندنویفارغج یامدق
eروبدنا رکذ یفیدلوا هدغاط و یر لعیند  . 

(Adulis)نح ا  
 كنب رهش (علیز ز) نانلو هدنلحا وس

 هاکتراج رب كوي هدعدق نامز ربش و

 سلودآ

 . ردیم دق مسا

 د ر مداروا (تحووا سویاطب) «بولوا
(Monument)لوک هدنرزوا هک «یدیشقا سس  

  (سیتسولپوقیدشیا سامزوق) رایزاپ نالوا شفلوب
 .ردشغلوا ظفحو طبض ندنف رط فل وم مات

 ۴ .رویلل و هقیئع را او رلهناریو لیخ هدنفا رطا كد دج

 ۳ ها ر وی تعحارم هک« علی

(Adom) ۱ 1را هد راوح طول ر 2  

EES8 .ردّتبسا كرش کسا ر  

 | لییارسا ینب نانلوب هدنتیعم كمالسسلا هيلع مشو
 ۲ دیک كر ندرا هد رو ریش و نوا كمك

 0 رد ورد ینیدن وا شمریو
„i ( Adventur ۲ ` 

 ۱ E علاط» ۱) | هب روجنودآ

 اا ا ا اونو تولوا
 . مقاو هدنسیشراق كنلحاس قرش بونج كنسهریزج
 رات ۲۳ رک رد ا هدنسهطا (نورب)

 «قرنلوا فشک ندنذرط (و روف) ناد وپق هدنسیدالیم

 ۰ .ردشفلوا هی هلیسا كنیک ینیدلو یسیراوس
 -اتسدنه ANNO دوخاب ۸023) ) + ۳
 1 یک 1 و هدنتلایا ۳ 1 ۱ یودا

 ۱۱۰ ۸4 0 ربش رب نالوا یرکرم كناضق رب
 «بولوا عقاو هدیقرش لوط ۷۱و ات ضرر

 ۲ -ود هزلکنا ندیفرط ماظن هدنص رات ۱۸۰۰ كدالیم
 لک

(Adonis) | ۰ 11 

Eاقیلد رب روپشم هللا حو نسح - . 
 | یربق یدنک 2(ساربنیک ) یرادکحسیرق هک« ردیلن

 . دلوتم ندنسانز نالوا عقاو كرها هلبا ( اریم)

 لب هتل

 ۱ هددینانو ریطاسا

 . رهظم هنتبو قشع تكنهرهز یسههلا قشع «بولوا

 ۲ لبح نالوا

 ۳ نالوا نشاع كءرهز «نکزالوآ هدنرانامروا ناب
 | «بورک هننروص زوموط یاب ر قره افصیف رم

 ههل الا ا ءهدهسیا شلراپ هدنروص ربغا ینسیدنک

  -ودآ «كردبا جرت هنیرلشاپ زوک كنهرهز یرتشم

 صوصح هبههلا و نوک رب «ندنغیدلوا
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be یهلا مهج ید یآ یتل او «هدنزو رب یآ یتلآ ك 

 فو رب ( یتیدلوا شقا جاودزاو وج (نوت وا

 تفافا «هلیطرش كم ری هدنن اب كنههلا مات )ن

 یل آ هلروهظ قلیا یلآ و ا هدعاسم خو

 (زوغ) هدنرلفرط رصمو هیروسو «ندنت وبیغ ی

 يدنلوا لالدتسا ید ندنسملوا فورعم هلي

 للوا هانک ندنرازحو فیص (س ودآ ) «هززٍر

 . یدیا
 «یدیآ یربنرب كن هکینف (Adonis) ۱ سودا

 لمان (میهاربا ربن) مویلا ہک ل
 کود هریک د هدنراوج توریب «بولوا فورم

 کید ندیضارا روتسم هلموق یزعریق «ربن و
 قاره نسربق وص هدرلتفو ضعب <« هلتس

 ندنشاق ك( وا يا
 همس هسا و ندبس وو «ید رار دا نظ شم را

 [.هل روپ تعحام هب هقاس ۳ .یدرلشق

Advocale 1۳1 

 a هرلکنا هدیلامش E « ناھن تاق

 راک علا یا (ایحوقسا یی) ) كنتکلم (نوینیمود) نالوا

 لتیلک .هدنما «بولوا ینایل مالغاص هک ءرد ررش

 .روتلوا اشنا

 هیاوتسا طخ كنيقرش یاشرغآ (۸۵3) ۱ 3
 رد ره رب ردا نایرج هد رلفرط بیرق

 هنامولعم یرلقدلوا شلآ ندرلیلرب كرلحایس ضعب هک

 ( ولیول وبما ) عقاو هدنتکلم ( ووفیک) «هرو

 قالت هرم (وونج) هدعب «كرهدا ناعبن ندنغاط

 (یاسابف) نلیک ود هن رفروک (هدنیلم) و «ردآ

 . رونل وا نظ ینیدلوا ینیع کیو
 كناربا كناتسد رڪ (Adi bêne) ۱ هند 3 ِ

 ( هم ور ) یتعب كنمسق نانلوب هدنلا

 ناو یکسا تک یک هدنسهب وذح تهح "ثلل و

 هدوب هک ردیعسا نالوا فورعم هدندنع ییوی:ارغح

 (نایدآ) نالوا لعتسم هدندنع رلنوا كن رپن (باز)
 . ردقتشم ندنیمآ

 :هدنسی ع ب ونج هزنه

 کی راید (روصنم نصح) هل رکید مان و

 ۱۲۰ كن رهش رکب راید هدنت الو

 لاش ضرع ۷ 7
 :بولوا رهش رب مقاو هدیقرش لوط ۳۷۰۱۲ و
 زود یضارا ی هدنفارطا .ردراو یسیلاها ۱۱۰

 .رویل و هدنتل ] وص «بولوا

"o ی ا 

 قمریا رب هدیلامش یایلاتیا (۸۵160) ۱
 بل1) كا هل تل اچ نر دا) ق

 مس ناید ( قیر

 4هنیدودح یسهیحات (نو زبرغ) كنه رحم وسا هلیتکل#

 ءقرهفقیح ندلوک كحوک چاق رب هدلخ رب بیرق

 (لوربت) كنا وش وا «ه دنسقرش

 ید هان رم (ریشاب) هدنن رق (نارم) هده و «هقرش ادتا

 رب اهد تیاهنو « هیونج قرش «هرکص ندکدشلر

 هب ونح «هلا قالت هد هل رم - (قازبا) و هلرهرد جاق

 نالوا نایلاتا یسلاها كل ورت «قرقآ یغ وط

 (وب زیوآ) ندلوص و (هحون) ندغاص «هلاقش یتهح

 ندبک وا یو «ندقد و ید یی رار

 «هلیا لوخد هنتلایا كیدنو كنايلاتا «هرکص ندکدک

 «یرهقآ یرغوط هبقرش بونج هدعب «هبونج ادعا
 ندکدک ند زاغو راط رب هدشنای كن رهش (یوو ر)

 كرهشود هنسهووا عساو كنيلاع یایلاتبا ءهرکص

 (ایدابلو رک ندنکوا ثتنررپش (وغاینل)و (هنورو)

 .«بوت ود یرغوط هقرش هلیماع دجل وا لصاو هنب رهش

 ًایزاوتم هلیغامریا (وب) ندنجما كنەووا رب قلقاطب

 قیایردآ هدشناي یرهش (هنوسوف وترو) «قرهقآ
 -ولیک ۳۱۸ یسارجم كحجدآ .رولوا بصنم هنب ریکد

 . ردقهبهزنم ۱6۲ ند ۷ ۵ قرط یغاشآ «بولوا هزنم
 هاقس زمش ردق هت رهش (لوزنار) و «شینک

 (و) ناقآ ًایزاوتم هلیسیدنک هدفرط یغاشآ . ردل اص

 هدكرلن وب هک ءرویدیا طالتخا هلرللانق قوح رب هر
 یک وب خد جدآ .ردطاص هنافس ریس یسیژثکا

 جاقرب ندبس ویو «رکود رروماچو رلموق قوح كب
 ناب وب یسا

 . ردفورعم هلیمان ( ۸۱۳655 سیست 1) هدندنع ینویف

 كىدىو هدیلاعش یایلاتا (۸۱86۱۱0)

 ار دز تیم تم | دآ

 هلرارېن (و )و (جیدآ) «بولوا لاق رب خاص
 هدنسهرآ یر (وقنای) و (الشلو) «(وقیروون)
 . رویدا لیکشت طالتخا قبر رط رب

(Adirondack)ەعج كلام - 

 ر هدنتتروهج (قرو ون) كن

 ۔ارغح امورو .ردشم ردشکد لوب هعفد

 قادنوردا

 هک رو

 بکر ندهرص جاق رب نانازوا ًایزاوتمو «ترابع
 سک هل لوک (ن لیماج) بول وا

 . ردیا لیکشت نورت

 نرزیسق قرش لا كنسهللس ( ییاغل۱)

 3 یک شل دد هد

 تراصو قلابق عاط و

٥ 



 ی دا

 3 را 2 ك یرلرب تدنه جد ا «بولوا

 نالوا یعاشرا ه زد TAN یه ورد كيسک و

 ( E , ( سلدا 81a سدار) هل کید مان و (۸15) 7
 نعپ كتکلع جان راق کسا (69 ب

 ندن راراد رس امور ی كح وکر اس فا

 - راق مدقم هنس ٩٩ ندا هداروا (سولوغر)

 .يدیشقا تولغم یرلیلح ات

 رمهاشم كنهزملکنا (۸1500) | ۰ 1
 12 لا

 داد راه 3 بول وا ندشیفل وم 0

 «شع وط هد ریش ( نوتتییلم ) هدنح ران ۱

 هدب رهن د روفسق وا

Eهدنناسل عال «نکیا هدبتکم زونه «بودا  

 (قیوسی ر) و نشو ت رهش هل راع ا یکیدتیا مطن

 لارف «ییالوط ندهم وطنهرب یتیدای هدنفح یتهحاصم

 . از دشقنا تاق و 3۵ و

 ارل زویجوا یونس «قرهنارق ییهجوت ك ( موږ وک )
 EN لئات هٌّساحم

 # دم ها ۷ «بودا تحایس

 ا د ایلاتاو هسنا رف هدعد

E SENE 

 هنغل راشتسم تراطذ رب هرکص هنس جاق رب .ردشخا

 ا ا ا ردح الرا هدمو شو نیت
 ؛شقیک هب هدن ال را هل اتک شاب هدنتفافر ك (نو راو)

 اس رسم الا (لتتسا)
 سثن هنوقوم ذعوج جاق ر قلعتم هقالخاو تایداو

 «هدنند وع ندارواو

 ر ینید زای هلیاونع « نواق » هد ۱۷۱۳و :شعا

 ی اب زهر دیس ارجیا ا ساق

 راتعم

 ( هنآ) هجلار ةو شک |

 قوح ز هد هرص وا .ردشلوا رهظم. هتبغرو

 کلر رح شاب خد كل راهبرع
 هبالک و تئیه هدنخ را ۷ «ه رکص ندنناف و كن

 نوغیوا هنتعیبط یرلبشیا تلود «هد« ها شه رک

 ریاکنا ۰ ٤ ندنکیدلک

 هدنتل ع و .یدیشعا رایتخا یدعاقن هلشاعم یسارب)

 تنتسهرابع هدن ادا

 ِ یوسو نافععسا اقاعتم

 .ردشعا یشن رثا جاقر ید

 ؛یدیا لوبقمو رومشم هلوتناتم كنسهک او یتسالس

 «بولوا ندننا

 یدا را و یر 1 رطلیخ هد/سفافیلاه) و (ناتنوم)
 (نسا) صوصا ىلعو هلیساع و ابدا هغ كننامز

 بح و تاس انە ها (وا رغ, وف) و

 ارو رط یس رس هد هسایس روماو

 هتقو وا یدا راو

 د ( نوالیم ) رویم عاش نانلوب هدنکح ینم ردق

 . ردهلوا بس هكا م و رلعا ىت ر شو م مای

۹ 

 و یدهسیدیشعا جاود زا هل رس هست ود (قیوراو)

 زا وا رایت ندلهأت
 ۱ .ردشغل وا هجرت باش N كنا وروآ و

Skرو) هد هعقم كلام (۸0050۲) |  

 اضق رب كنتروهج (تنوم ]
 دنلوک (نلپماچ) ندشروهج (قرویون) ؛بولوا

 هد هسیا ثرابع ی قلغاط ا اک

 :ern یسلاها .. رد راو ید یرارب تنم لیخ

 ا . ردب رهش (یر وبل دیم) هد یز کھ «بولو ۱ یک

Adi gh ۱) لاع ۲ ۳۳ كن اتسشنح ٠ (Adigherat) نا a 

E ه رغ) 7 

۶ 

11 

 ا

۳ 

 5 كلاب هک « رد رهش رب یزکر م

 کل هبلغ 1 9 هد دتفه 1 .بولوا

 راع ند هبلک یللا ق

/ 
 ى

 هرم ۲٣۰۰ ندرحګ یاذدح . رونلوا دقع رازاب

  قردلوا اح ه رهش و ر «بولوا یعاقن را

 كىكوب كأ كن (هرغی) 1 نویلو یعاط (اکلا)

  رهشوب روداو اد ات وا
OVربا یاش ضع ۰ ۵  " ENS 

 .ردعقاو هدیقش لوط

 هو لتاشت یدنک دل رلسک رخ (۸۱۵۳۵) کد 1

 سکر ج»] . ۱۱ ر
 ا تنارم هتسک

ADEA I ae۳ اما تان  
 ۲ اب ۵ ۱ نوتفنبدا

 . كتتلایا (وبراتنوا) هدنس هعساو تکلم (نوینیمود)

 (وبراتنوا) «بولوا یرب كناسف 1۲ ینیدنلوب مسقنم
 ندلوک و كره ( ترول نش )او هدن رانک كنلوک
 یسپشارا کهدنرانک كلوک .ردعقاو هدلحم ینیدقیج
 ران امرواو رالوک یرافرط جا «بولوا تیم تیاغ

 باهبا و نقل NES یعطس

 یمسق رب .بولوا ترابع ندیشک ۲

۱ 
۱ 
۰ 
1 
(ETE 

St 

 یسیل
 «ناتسن ورب

 لصاو شر نارق ا نیلکنا «نالآ
 رد رشت (یاان) یزکرم ۰ یا مت :

 هاندتسا رعا  ناتس كنه 8

 ران را 7 رد اخ كيب هنبدآ
 هدنرېش (روکرس) هدن رق روهال |

 الیتسا ییرافرطوا كناتسدنه هاشرداو «شعوط |

NET یمدنالربا هیچسج و «كيلوتف هد یم رب و 

 قره وا ب وسلم



 -وه) هرکس ندقدلوا بولغم ندنفرط (یارود ها

 تافو ثراوالب هدن رش (رویناخ) تور (روب رايت

 هد هر رب نیزم تیاغ هدروکذم رپش . و 8

 راو
)A dej) [ " E( فیزت) ندنرلەطآ هبرانق  

 لزوک هدنسیقرش بونج كنسهریزچ | ام
 یسیلاسها ۱۰۵۰۷ «بولوا ریش رب ناک هدیداور

 نالوا شا لکتشت هدرهطآ و قلارار
 . ردشفل و یزکم تو

 2 سوط را
 . ردیکح رب شا ج وزت ا )

 شن وک هک دافتعا كا و ا رذآ 9

 كنەيسمش هنس .ردکلمر لکوم هشناو 3

 یوک ىج زوقط رب. كنهیسُش روبش هلیبآ یجب زوقط 1

 یسانعم لصا .یدر وتلوا ا

 تسر شنا: د رایارا-یسا :بولوا <« 8

 . رد راشعا سیده هاب رابتعا كامرب یو «ند راقدلوآ

 بس .یرارید ید « یرذآ » هنب رلیس وجم ناريا یسا

 «كنهدکشتآ كوي ید شغل و دوحوم هدعدق ناریا

 وا لخاد ید هنییکرت یرلمسا كن دبعم سوجم یتعپ
 نالوا د ودعم ندنرادوبعم یرب ره ۵ رلهدکشتآ و . رول

 : رد رلن وش یرلعسا . ید رونلوا دع بوسنم هه رایسرب

 «نیرخ رذآ نییارذآ «مارم رذآ ءشو رذآ ؛رهمرذآ

 .تشهدرز رذآ :نیررذآ

Eدوخایو ناکداب رذآ ناکدایآ رذآ)  

 زارت كناربا مالسالالبق 0 ۱
 و ځد هن ربش زب رمت .یدنآ هدکشتآ كل وی رب هدن رهش

 (ناجشابرذآ) نلیریو هنتیالو زیربت .یدرارریو یا
 رذآ»] .ردی رعد كنسهلک « ناکیابرذآ » ید یعسا"

 [.هل روی تعحارم هنسهلک « ناحاپ

 هدند ۳۹ > لا + 0

 E aR 1 ناجاب رذا

 «هلیلحاس ززح رحم نانلو هدنلا كهیسورو ییالو
 : نانا

 هلاتسد رک و یغاهس دن زباب ها دساعش دوالح

 او e رک نانلو هدنلا كناربا ید وک

 اب رذآ) ییدق مسا لصا .ردطاحو دود هللا یمجع

 ر وهشم هددهیاربا تافارخ

 نالوا یسهف وشعم ك (قماو)

 اے "در ییدودح هیسور الام

 و و ۷

 « ران طفاح » ریبعتو «پولوا (ناکداپآ رذآ) ایو (ناکی

 3 د هدعرو < AE ادا ءهلکلک هنسانعم

 هنن رهش زرت ښیدلوا شغ و كنهدکشتآ و هلی روض

 رد وا هتالوو نالوا زبرمت یزکرم تیابنو

 نیا (ناحاب رذآ) «هدهروک هلاقحاو تیاور رب رکید

 - مت هلاردنکسا هد و« بولوا فرخ «ند (هتاور)

 رب شلوا لصاح هلتبسن ه (سونایورت) ندنراراد
 هدننافو ك ردنکسا سوتایورتآ موقم هکنوح ؛ ردعسا

 هلیما (هنابورتآ) كرهدنا لال سا نالعا هداروا

 لود امور ءاعقاو .یدیشعا لیکشت تلود رب كح وک
 "اب رذآ هدن راخ رات ناتو و نتال نالوا شلاق ندننامز

 ضعب «یک ینیدنلوا 3 هب د (هنناب ور ۱) یمسا كناحم

 ؛هددسیا هدنن روص (ناکشابورتآ) ید هدرازثا یوله

 یو (ناکدایردآ) هدن رل رات یمراو هدهیس راف خم راوت

 لاّمحا ی زب «ندنغیدلوا ر رع هدننروص (ناکیایرذآ)

 (رذآ) ندنلسن كحوت نا ماس .رویا روک یوق اهد

 هدننامز قاتکالایذ رواش دوخایو «هتاذ رب هدنیما

 هدنعسا (داب رذآ) نالوا شا توبن یاعدا هلا روهظ

 یسشلوا هیمس (ناحاب رذآ) ثتکلعو «هلتسن همدآر

 - وا قلغاط تکلع .رداکد لوبق نایاش هسا ییاور

 هرص ر رب یس هی عو هیف مش دودحصوصل |لع «بول

 ندیلامش ضرع ۳۹۳ یدلاح ینیدل وا د ودح ابا لابح

OSE1۳۲۵ نیر لوک  
 بیرغ لاش ندنیقرش بونج :رولوا تم ردق 4
 ۸0۶ ۰ ننخلا لع یبظعا لوط نالوا یرغهتط

 هزنمولیک 4۰۰ ید ینع نالوا هرغ ندقرثو

 كي زو کتب ین یسیلاها هدلاح ینیدلوا ردق

 كتکلع قرهلوا یطسو دخ

 ند ۱۲۰۰ یعاشرا ندرحم یاذح

 هرم ۷۵ ۲ یرلغاظط تسک و لا بولوا ردق

 هرم ۲۵۰۵ هلیغاط ( نالاوس ) نالوا یافت را

 كنسیکیا هک ردیغاط (دنیس ) نالو یعافترا
 روتسم هلا راق هد روص یعاد یرلفرط یراق و یخد

 یرلغاط ناتسدرک هلیسبح رب كغاط ییا و .رد

 :ولطد هدایز ندیشک

 هب ه زام ۱۵۰۰

 یعطس كنو هک «رویتلوت یلوک, (هیمور) هدنسهرآ
 ۔وط كتکلم . ردکسک وت هربم ۱۲۵۰ ند رح یاذح

 رب راقیح زاغ «بولوا ندەنياکر ارا یعارب

 یرهل از یک یتیدلوا قوح یر و وق طن و

 صوصخآ ىلعو یرهبصق ؛بولوا قیص كب ید
 یرارب



 ری

 .ردشلوا بارخ هلاعفد یربش زیر نالوا یزکر م

 -رذآ) هکلبو یرنک كن رهدکلشت آ هدتیلهاج نامز

 نالوا هدنلاح یعاد شت آرب یدیضلوا هیمست (ناکیاب

 قناوه , ریل یرلبا ندنرتک تی راطف و لاک
 هدنرارپ عضم نیشیق هددها لدتعم هرزوا تیموع

 . رد هجهدایز قاجص هدن رام قلا هدنزایو قو وص
 كناحاب رذآ «قرلوا هدنفالخ یرلفرط راس كناربا

 هلیسهووا هیمور صوصل الع «بولوا لو یرلوص

 ززح رحم هل ردق هره . ردتدنم ك یرللم زود راس

 - و یرانامرواو یراجشا تبان یبادخ ردق لحاوس

 قاوف «رانج «د وکو سو یسه رقم راجتا «هد هسیغ
 ردق وا هدنفارطا كن رهرقو رهش یرلحاغآ یک

 و ا ناموا ندقازوا مک د
 ار یا هک ولت توک اا

 «رریو موزوا رب لزوک تیاف صوصالعو هک

 .رولیپاب بارش روپشم ندن وب
 هد رلف رط ضعب او رقاب ه دنن رق كلي د رآ «شم وک

 كن ود وا «هد هس ر وینا و یرلن دعم رمد یا كن جد

 هدنکلم اربخا قح ۲ ؛رویمهلوا جارخا ندنتلق

 «ندنم دل وا شا قق جد ینیدنل و ین دعم روک

 هلیس هطسا و كن و ه دعد هد ولپ راقیح روک ادتا رکا

 نور تک «هس ریلینلشا ید رلندعم یک هوا

 . ردکح هلی هلوا یابقتسارب قال راب بو را قوح كب

 ول ار ضا يو مت هد رلغاط یک هد راوح ك زرت

 یخ «بولوا قوح ید یرلاعم توکلع . روی

 ید هدننامز یلود (هدیم) یرلتآ كناروا .رولپ

 نکرت یرب ندیکسا رک كنبراعرم .یدیا روهشم

 كناح اب رذآ «ندینه دل وا شکه دنا بلحت ییرلت مشع

 عو رز نالوا صوصح 9 لر هدنف رط ره ناه

 كوي نکلا یسراق «بوک هنکح یوع كات هکر

 (سارآ) ه دنتهح نع لامش . روینلی وس هدن را ریش

 هدنتنهح رع بونحو

 هرزوا ترک راد رک یدهدنراراوح
 ا «نامو ۱ یکدم نان

 نکشم زرت : ید رلذ وب

 «ناتسل وغ «هغام 6 ۵ صد «یوح

 ندن رلحا ےس لكنا را راض لانلح ليوا

 راس را هدن راراوح یر

 تر وک (هیم و ر)

 اب رذآ ۰ رروینل و

 بول وا مر هاضو

 از «س روح

 ۱ یف رط رھ كعكلع ا كبازرم سابع (تیاتب وم)

 ردشم زاد هد ر وص لم ىلا وحا كرمرک 5۵|

1۸ 

  e Nوا لتف هدنح رات ا 1

(Adherbal 9ندن لرادرس جات 5  

 ET a ۱ لمب رذا
  مدنس هبرام ریکد رب ندنابرام نالوا عقاو هدنس

 .والق) ندنرالوسن وق امور هدنګ را ۲6 ٩ دالبلالبق

 ۱ (هنارد) هدننرق لحاوس ایلجس ی(رشو سود
 ۱ .ردشا بولغم هدنکو ا

  یمیدسق مسا كبرغم (۸۲۵۲۲۸۱) ۱ یا
 1 - ام) یرادمح ( ایدیموت ) نالوا

 . «بولوا لغوا كن (اسییم#) و یورو كن ( اسینیس

 | ربش (هطریس) ندنفرط (انروغوب) یرادمح جان راق
 ۲ هدهسا شتسیا دادما ندامورو «هرصاح هدنع دق

0 ۲ 

 ۲ شفلو هد رتطصا مالسالالبق

 73 ضعد هک یدا هدکشنآ كوي ر ر

 / راش ا لاخدا هن د دع هدکش ید روهشم نیح روم

 ۱ دادرخ تا

 ۱ كدن وم ر نالوا ا 9 ینهدکشتنآ و جم مر

 هلمسا وب ید تكکلم 17 ناثل وا گز لکوم ه.ش او

 ۰ رد وص یرلقدنلوا مس

 . -رذآ)ایو (پسشنرذآ) دوخای] و
 ۱ ۱ ۹ بسردذ

 معز راشای هدنجما كشت او لکوم هشنآ كن رلیس

 «هدن ر وهظ كتشد رز بس .رد ر ايو كلم رب "یرلک دتبا

 هب هدکشن ا دور نانل وا نت هدب ندنف رط تستی |

 تمت ید

 5 «هروک هشاور ؛ ب ول وا عماج یداوم

 . ردشفل وا بیر و

Es ۰ 

 9 ندن هم داخ ۵ 251 1 نوباهرذآ

 هم را سا ی 0( تولوا هرحاس

 شک رک و ا یعدلط و رڪ ندن وب تسانیلب و «شلدیا حو زت

 رد ا ود ا روک ذم هد رلخم ران ضعد ینبدل وا

 سصع ترد هدنسهرآ یرلنامز كيکح سانیلپ هلا

 كب هدکشتآ و .یدیشلر و مان و ید

 ناهفصا 3 او راه

Eرک دور فد هتک تن تاور و ؛ندنکیدتا  

 كليا كن راپسوجم نارا کک ےہ
 ه (داپآ هم) نالوا یراربغیپ 9 پا یل

 [.هل روپ تعحام راک ۷ دابآ »1 تی نایریو

 ۱ یاد

 شعوط هدن رپش یا ساز هدن راوح

 ربهاشم (یس وط تالا دلع ن هدرج)

 سوط «بولوا ندارا یارعش

 باعا یردب و :



 لیم اید ینب دن کک اک یاو 8

 لها «هلا تاقوا رصح هزهو لع لیصحم «پویقب
 رعش ند شاب كحوکو ؛شلوا لئام هستبخ ۷
 اش لغوا كکنلروپت ادا .یدیشمالشاب هکتیوس

 مظت رهدیصق هدنفتیدح درک راس و تك 8

 ندکد تا بسک همان تربش هلبتفاطل كنب رعش «پودیآ
 درت هایداشرا كهللا ذعن دیس ندع اشف راك هرکس
 رب هلا درت یادم كرها دولس هتقرط دن و

 هنتبڪڪ كناوذ ضعب ندهللا ءایل وا ؛بوقیح هتح 1

 .ه رکصن دقدل وا رواحم تدمر «بودیک هعحو لئات

 ینیدل وا هدنشاب ییا نابتکش تیاپ «یرهباشای هدا و زیا

 تفاقا هه .ردشعا تاقو مدیا وقت سا «ه دل اط ۱

 : ردندن راعشا ةلج هعطق و .ردشعا فيلات ب

 مراد نآ مشچو نایصعب ریپ مدش
 دنششب اسراپ ناناوجیام مرج هک
 یسرتیمهچ یرذآ رامش زور لوهز

 ییآ رامشرد زور نارد هک ی تسیک و ت

 ی من | ناطلس ( جا ۳ ( ۱ 3
 ودص كننامز یرلتضح لوا ! ی یرد

 هنسرد كد وعشا وا .ردیلغوا كنهدازلعم ندر

 هک یر ك ويب هدنح ران ۹۸٤ «هرکص ندتم زالم

 وا د ماد «هلفغل وا نییعت ۲ هغایم اشن ىلج

 هباضق قیرط هدعب ی شا ك ولس هشارط

 راع ضعب زا (هربت) هدیل وطا ءا لوخد

 وا نعت هنغلبضاق اج «هرکص ندقدنل و هدنفلیضاق

 بود تاقو هدنخ رات AT هداروا «قرهتش

 تی وش نوجنافو را .ردنوفدم هدنج راع كرپث
 ۱ : ردشما وس

 ېلچ یزدآ یدک رثیدید

 بول وا مدآ رب عیطش وح و ملح «ملاع يک

 « لایخ شقن» و یناود بترم .یدیآ رهام هدرعش
 .ردراو یسهموظنم ر هیاونع

 : زد دن راعشا

 هسلوا هانک درک هدولآ یرذآ رک. مت هل

 ثعاب هکعاراهظا كفطل هدارحزور رول وا
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 | هدعبو ؛شلوا لوغشم هدابعو تضایر هنس جاق

۱ 

۳91 

 ءبولوا ندس رف یامما ی و
 مد یارا یرلتیمح صاقو نن دعس ۰

 کشت تعاجن ر ندس وج مدآ و ٤ه رکص ند دتا

 لا قمراقیچ لدتا 7 یش راق « هرلب ع

 وا زوم دنعو د یر هد باطخ ن رارض «هدهدسنا

 «ك رهدا

 .ردشعا لت یتسیدنک هدنح رات ۱۹ كن رعه «بول
 و 2
 قم هنغابح اغ هدنش الو یر 3 1 هن دا

 اط ژاق) A یک ی

 70 ید (یرازاب یع
 e 0 ۰ ۰ ۰ 7 مس

 ندن راهب رق ۳و دوا هدناربا ۱ ناعوذا

 هللادبع نن دعس وا «بولوا |

 NE طقم كنياخ و ذآ

 ناک هدنرلفرط لاش كناياپسا (۵)۸) ۱ 31
 هرب هک « رد. ربنب كتسهعطق (نوغا را)

 (دقسن وه) ا ناعت ندنلحم كسک و لا كنب رلغاط

 «دلا لوخد هنوغارآ هرکص ندکدشا قش یتلایا
 هنب رب ( هقنس) كرءهدااورا یسیداو (ونور)

 .رولوا تصنم هتغامریا (ورا )هد وا ۵ رول ود
 بلا تالاب EAS A 1 لئارا

 رد رهش رب تنتلایا (دابآ هلا) ن

 ربا تیک تاس ر (دنبع) وا تست

 . ردعقاو هدلم ییدلک ود هنغام

 EE ۱939 تار نارا هدیونح یاشرمآ ( ۸۲۵۲۵ )
 ی

 قرش هزمولبک ۱۰۰ كنب رپش (ولئورت) و «هدشتل
 ر عقاو هدن راک تانمرهم (1وغیرافآ ) و هدنسیل امن

 كنفا رطا . رد راو یسلامها 6 مهم ءبولوا رهس

 . ردق وح ییاناویح اس ال وصحم هووتو د قو«

 EM كناتس دنه (Aا2u0) ۱ نوارا

 (كنک نیا ) ندل وص بول وا لو

Eبصنم هنب رپ (یرواد وک )  

 .ردهزنم ولیک ۲ ۰ .رولوا

Arabat)تاتو بد  
 ا E (AFP ت 0

 جرکو هدنسهشوک قرش لاش

 اب هدندعب هزنمولیک ۹۰٩و هدن- هیشراق كن رپش

 و ؛بولوا هعلق رب
 نالوا

 ۳ تاب

 دن ردق هبهرق الاش لدهرب زج

 .ارا » «ك رداب ریو فات كنو ید هلد رب راط

 هزم ولیک ۱۱۰ لیدو
 رګ » ايو (شاویس) یني راک د فوزآ «بولوا نوزوا
 .رو ,آ ندقلقاطب نژاد « نفعتم

 . ردشغل وا هیمس (

 ِ ر



 ارآ

 كنسهعدق تكلم ای ونا (۸۲۵۲0) ۱ وا ۳

ES E E AES 2 

 [.تعجارم هنسهلک « بار »] .ردیرېن (بار)
)A4 ۳كح وک رب رکن رو  

TT ۱ 0تا  
 .رولوا یهننم هنورب (لکیبسا) .درهک ندنتسوا

 كەچ كلام ( Arapahoe ) | وهابارآ

 (ودارولوق ) ناک هدنراطس و ]
 هلیمسا كنس هعدق لاها هک ءردیساضقرب كنت روهج
 قرش تكنسهلساس « رلغاط یلایق» «بولوا یعس

 ونحو هدنکنا یک هدنف رط

 شموک «نوتلآ «یسلاها ۰

 (یتیس نواد) نالوا یزکرم . ردراو یرلن دعم روکو

 .ردزکرم خد كتبروهج . یرهش
 كنيلاش یاشرمآ (۸۳۲۸۲۵۲۵۵) وهابارآ

 بول وا ندنماوقا یسهعدق "یلاها

 دل را رباچ عساوو هدنکنا تنسهلساس « رلغاط یلایق »

Eهر لامش ضرع 6۰" ءلا۳۹  

 لات مولا نوک نه ل هک یریلیدا .نک انس هد
 . روپنل وب ا قیر وهج (ودارول وف) كنهعقجج

 كعد « شیش یراق » یرلح ایس نسنارف یکسا هرلن و

 ینوک و .یدرلشم ربو ینمان (رتناو ورغ) نالوا
 ۳ ۰۱ یراق رب ندندارفا كوف هد او کک
 یسیرثکا ؛بولوا هدقماشای هدنلاح هبجوک هدنرفرط

 لزریق » یرایس .ردراشملکچ هنبرلفرط یبرغ لامش
 كنسهیلصا لاها یلامش یاشمآ نانلوا ریبعت « یرد

 تسوآ «هدهسروزنسوک ییرلقدلوا یسنح صلاخ كا

 ES سی تن ی ف
 ك ران وب هدنګ را ۰ لدالیم .رد ورم یتیدلوا

 «هددسید رول وا نام هدنرهدار ۱۰۰۰۰ یددع

 . رد راشلازا لیخ یر ا وا

 (هقنامالس) كنا ايسا )Arap¡1es( | لیباد 1

 ءردهب رق رب هدنراوج یرهش

 امر نالوا روهشم هلیما « یسب راح هقنامالتشس »

 .ردشل و ترش هلییسح یعوقو هداروا بد
 فرط بونح كنه ستا رف (۸۲1۵۱5) ۱ ا 7

 بول وا ند واما

 (نوراغ ۵ نرا) و (رژ) و (هنریپ تسوا) «فلاعب
 ناه كن رهش (ناژاد هسشلاو) .كرهک ندنرلتلاپا

 روید هنغامرا (نوراغ) ندلوص هدنسبش راق

 . ردعقاو ۵ دم ےس

 «هد رب یک دتدب

 ندنراغاط هنر

 هضص وج تنی ره (هن الب)

 ll زآ یوص رک یسارجم

 :E لامش ندیغ بونج .رډلک د حاص هتافسریس

 . راقآ یرعوط هبق

CAPA LOE) a۳ دیس هد امر هات  

E CT REE 
 8 ۵۵٩ و ‹«شغوط هد (ایروغیل) هدنخ را ۰

 . درل(توغ) «نکیا سوفاید هدامور
 ۲ .یدیشلوا ی راد رخ و باک ۵(قیرالات آ) یرادکح
 داول كليح | نالوا فورعم هيمان « نویراوح لاعا «

 وا دوح وم نیا و هک  ردش)ح ررطن ققح

 ۱ . ردشفل وا عبط هلئاعفد ؛بول

 ۲ ناب هدنتسهداه ابا (۸۳۵۲۵9)

 ۱ نا بت نانل وا سوتارآ
 ۰ هدنخ رات ۲۷ ۲ دالیلالبق «بولوا ندنرلن ادناموق

 ( سوغرآ) و ءشعوط هدنرهش (نویکیس) كنهروم
 3 2 «هدشښدوع هننطو «قرهناوا هير هدن رهش

 .ردشخا تاق و

 .ارهح ماظ رب و دنیا (شلوقی) نال وا شا بصغ

 هنسهب دا ا تئیه ا ی (نوکیس) «هلا د رط یر

 و «هدلاح ینیدلوا مک ك كقو هاو شا لاخدا

 اللا لبق «قرهنلوا تانا هنتسایر كنه داصا تيه
 یا(نوفیتنآ) «ددن ارادقح اینودک ام هدنش را ۳
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 ۶ تاوب و ؛شمهراتروق یی رهش (هشروق) هللا عفد

 ۱ شبا بج هبهبداصا تايه ینیرافرط .یطسو نوش
  یشراق یسیلاها (اینومدکال) هلا (ایلوتا) «هدهسیا

 ۱ برحنالعا (نموئلق) یرادکح هطراپسا «بوروط
 3 راد ان ودک ام ندنکیدشا بولغمیسیدنک «هلبا

 ۱ دقع هابیلف یجشب قلخ تكنوا رخ ومو هلبا (نوغیتن آ)
 كم زایرلیلایلوتا «بیلف موقمو ؛شلواروبج هقانتا
 . - لبق مرکص ندکدتیا ذاا تل آ یسوتارآ .نوجا
 ۴ . ردششا مس هد یسپ دنک, هد ران ۲۱۳ :دالیلا

 یخ ران رب ا ا داجما تثیه ایناخآ (سونارآ)
 1 . ردشمامهنل وب یس هم «بولوا وغ «ءهدهسا شم زای

 .ردشم زای ینلاح ةجرت یخد كلوب (قراتواپ) روهشم
 ا E مدق ناتو ( ۸۳۵۱۵۵ )

 نددالیم ؛بولوا ندننیمجمو سوارا
 . ردشغ وط هدن رهش (سلوس) كنایلچس لواهنس ۰
 ارس كل (سانانوغ نوغیتب 1) ندنرارادمح ان ودک ام

 هم وظتم ر ربتعم هدنفح تئیه عو «شهاشاپ _ك

  (سوقینامرحت)و (نورجج) رخ وم هک «ردشقا مظن



 (قرابیه)و هجرت هر هتل اظن ندنفرط نور

 دقت وا حرش ندنفرط (نوگن) و (نتس وتارا) 1

 یرلحرشو هجرت 8 E كنەم وطنم 4 و

 هنب رلن ال اورواو < عبط هان اعف د بول وا دوحو

 ييو هجو

 اضق رب هدنغاعس و تیالو هوا ارا

 ۔هیحان یلایوب و ر دکا «هزوکےم ہک: ج | 1
 اھا ۱١۹۹۰۰ و هرق 1 ۳ ید قیر

 هد هپ ر هدن راوج (یوک یزای) یار .رد واح یی

 (جارآ) ن ندنکوا كنغانوق تموکح «بولو
 رب هدنلح رازاب ندیا داقعنا هتفه رهب هدنرانک یر

 اقرش اضق و .ردراو ناکد ۰۵ هل | فیرش

 هنغاجس یرفنک اب ونج «لوبارقغز ابغ ینو طی
 دودح هل رااضق یاطاط یخد ًالاش ؛شکرح قو

 نواو هدنسیب ونج برغ كنين وطسق یزکرم «بولوآ
 4٩ هدنلخاد ادق و .ردعقاو ا 2

 ۲5 «هبیاییص بتاکم ۲۷ دمو فیرش عماج
 ؛ه و وا هج رکا . رد راو یرازح وص 4۷ و نم

 هردهرق هلراطق ءقانح ءیکسا تآ دورمآ زو

 بولوا ینامروا زکسس هاب زمان هبت قآ «یلوک ناف
 هرق یرثکا یراراهشاو .ندعود ۱۲۰۰۰ یو
 یالوصحم .ردنرابع ندهقیمو راک وک یک ید
 . ردن رابع ندکیتفشو غاي فتسارک «تابوبح یاش ۱

 هديب ونج یایناپسا (۸۳۵600۵) ۱ هنحارا
 اش (دل و وه) تتسهعطق سلدنا

 رش لاش هزمولیک. «٩6 ربش (4و وه) و
 عقاو هدنتسیدا و كسکوب رب كنغاط هنچارآ هدنسیق

 یسیلاها ۰۰۰ «پولوا ربش رب یزکم اضق
 . رد راو یندعم مشی هدنبرقو

 ینع هدی ونج یایاپسا (۸۳۵۵۵0۵) ۱ ا 2
 ةابلش ر هدا هع سل

 تعدم ندنلابح ةا (هن روغاری) 9 8
 "یداو) قرهالشاب نددودح كرکت روب بولوا

 یراربع (هنایداوغ) هلا (رهب
 - ىلعو رلن دعم قوح كن هدنفرط نالوا رظان هونج

 تنکو لا .ڑونلو یراندعم سقاو ردد ص8
 .ردهزنم ۱۱۷ -یغافترا كس 9

 ) Arachi هج ریاکناو ۸۱۵۱۵۱ ) |

 (سرادم) كناتسدنه | +

 . رول وا ك : دن کت ا

 ارآ
RI E 

۷١ 

 ید ا هلیاج سو رام ۱

 تست
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 هدندعب هزم ولیک ۷۱۰ كن رهش ماسو هدنساطق (ماس)

 : رد رهش ر
 وا» ) ,Arachné ۸۵۵ ) ] دارا

 مدق نانو ءبولوا كد « كجور ]
 هدنع دق رهش (نوفول وق) كنتهج نیدنآ ایوک هدن ربطاسا

 (CN ) یسههلا لقع هددهشیا شقت «بولوا نیداق رب

 «شمز وا دایرکم کوب (هنن ۱) «ندنغ دشیفل اق هشاقر 4ا

 ا ل هک ور وا ELE هرض وب و

Arachosie )كمدق نارا (  

 | | ازوخارآ
 یزک م كنوب ندا نایرب و ند فرط یرلخ روم
 (هفوق) «بونلو خد رېشر هلمان و «هرزوا قلوا

 یسهکلم هرو آ هایم ات

 . رد ورم ینیدلوا شلدا
 ( هديت ويتف ) كنا و (۸۲۵۵۷۱۵۲۷۵) اا

O 2 EE 
 لام ۵ زنم ولیک 9

 ات لد فرط ) سیما ریس (

 كنب ریش (ایداویل) و هدنساضق
 هک تا ییونح كنغاط (هروقال) « ۵ ساب ی

 ۳ رهش رب هدلم رب نالوا یعاشرا هم

 رب یا تیاغ هدنراراوح .ردراو یسلاها ۰

 رد راو هراغم رب كوي هدنب رق .رلیای بارش عون

 باعیتسا یثک ۳۰۰۰ «بولوا ینارلبت لزوک كم هک |
 ۰ دوی ریو ق ) :روغآ ) ه ه ریش ول و (نونازيشا) ا

 كنب رمش (هجل وپیرت) هدستلایا (ایداقرآ) كنان وب س
 یعجع هم اب و ید هدنسقرش بونح هرم ولیک ۰

 . روینل وب 4ب ر3 و دا 4 7

 هب 2 0( تلب اتش نا (Arad) ار

 هدن رانک کیا ثكنباچ < (سورام) نایک ود ۳9

 ابونحو یمس ۳ یار ای اب مقاو
 ۱۱ ندا مس اش

 یزکرم كغاصس یعب (هناتموق) رب نالوا دودحم

 بونج هزهولیک ۲۰۶ هلرفودنش كنهتشپ «بولوا

 EEE زنم ولیک ۵۱ دراوش و هدنسفرغ

 عاص كن روم (سورام) «بولوا مسقنم هب کیا رهش

RSS ARASمیم نالوا  E Oدارا ) 

 ؛ندزنساظتناكو قیحآ هک.ریلید
 راماکععسا نیتمو مسج تیاف هسیا (دارآ یکی) نانلوب

 هدنسرس راق تنو 3

 ءتولوا فا ۳۳۵۷ ۳۰ یسپ اها . ردمکیسم هی | |

 ف رکیدو نالآ یتلث رب «جالوا عب نامور قلم

 ار کا . ردبک ص ند دوو برضو راج جد



 ا را

 هاب YS رازاب رب كل وب هعود ترد هد هل

 )ان رک سه كنس ویقس مور . ردب را زاب تاناویح

 یعطس كنغاجس

 .ردیشک ۳

 یسلاهاو «هزنم ولک جیم ۳ ور

 هکینف ( ۸۳۵/05 )
 ۱ سودارا

 2 هن هدنتس وا بول وا هطآ كحوک رب فو رعم

 يمان a AS ( داورا ) م ویلا

 هدنسیشراق كرېش و .یدیا راو رهش رب ی هما

 رکید فا

 .ید رول وا هرس

 (سودا راتت ۲) ىد راویتل وب همش 7

 یربوک رب هد رش ییا

 :یدرونلوا طالثخا هلیش هطساو

 ۳ در نیزارآ دوخ را
 مسا تا رب (نواس ) هدهسنارف

 [.هاب روی تعجارم هنس « نواس »] ی
 تلود هدنغاس دب زباب (4۲۵۲۵۲) ۱ تارا 0 ی بس , 6 ۱( ۰۰

 یدودح ناراو هیس ور هاب | هیاعع ۱

 نلیر و ه دهس دقم تیک ل (2اط یر ؟ا) ناک هدنن رق

 . ردیسا

 هد (یدوح) هاست هد هیمالسا و « هد هسا روک ذم

 كسکو ییا عاط و ارد (ح ون هوک ) رتیاراو

 OS ند رحم یادح یر «بولوا ترابع ندهبث

 هدناروت یتید روط هدغاط 5 كح و ةنیفس

 هدنروص یعاد فرط تسوا «بولوا عفلرم هزم
 4۰۰۰ هسا یعافترا كنب رکید «ردروتسم هلا راق

 ارا .رد راع ندراق نیزای «پولوا ترابع ندهزبم

 همالتا ضعی و یرلیدتقآ وال «بولوا یناکرب یسیض

 د ر توا نی را
 نوا كوو «هتغیدنلو هدنسهپن كغاط نالا

 ضعب «هدرادسبا دقتعم هنغح هیم هقیح دسیک ها روا

 ا ینیه هی رح ناکرا سور رب اصوصخ و رلحایس
 ی

 ی صار, ی هد ۲ تیغاطر .ندراییفغا

 لب های
 «بولوا بوسنم هنس هل بف ی ج ( وزارا رڪھک 7

 ار كهاش دع ندنراراد> لهد
 ) اروک) هدنس هعط ( دابآ هلا ) كن اتس دنه هر

 2 تم وکح هد «نکیا

 هدنسب ره خراب NEE ءا هدافسا لدو

 (یظفاحم ییعی) یرادنیمز

 باوت لو ( یسیلاو یعی) یراد هلکح ار ۳

 ا ۷۲

 | «بولیکح هرلن امروا ورارآ «هدهسا شلوا روما ۱

 | هدنلحاتس

 عن ناخ راش ناب باون تالوا ناف كنیدلارق
 لغوا لراث ناج باوا .یدیشلبا لالقتسا نالعاو

 ا سیب كلو هلرکیسع رادقمرب ناخ  نیدلا مظعا

 تن رکسع ناخ دلا مظعا «هلکغخا تمواقم هنابلاغ

 هلهد «بوقارب هناخ ك مزراوخ ینسهدناموق

 . «قدهلآ تراسح ندنوب (ورارآ) و ا تدوع

 . ییران ادناموق «هلم وعه هنن رژوا دل رکسع نالاق هداروا

SEIS نیدلارق ر زو «هددسا شا ناشیرب  

 ۱ كالاناهرب یسیلاو (هدّوا) ,نوجسهیرت كلوب «ناخ
 ۳۱۸۸ ناج تااس بقا oa تداغس
 3 «بودبا رکسع قوس هنیرزوا كنورارآ هدنخم رات

 دجع هدیلهد یشابو لف یتسدنک «هرصاعلا دعب
8 
3 

 از شم رد ول اش نیدلا رق رب زو «قرهریدل وط داب امص

 ۲ وا بيو یاقبمآ e ی 1

 ؛بوزو ید یتسیرد یک ییدتبا لاسرا ههاش

 " تا )داو ۳ ا (نوزامآ)
 هلیتفو رانو .رارواشاب هدرلنامروا ی هدنفرط

 . وروا ندا نطوت هدرلاروا «بولوا یلتوقو یلتیعج

 ار یردا رفا یدعش «هدهتسید راردبا ضرعت هرلیلاب

 ۱ (هرب دام) س .راردهدقماشاب هدلاح ر ن کا بول

 . كموف و ییعرب نایرطا عیرسو یشنیا تیاغ كنب ر
 . ردشغل وا هیعس هایمان

 كم ورض را هک «ردقامربا رب (۸۲۸۵) | 1 1

 مفاو تو هدف شوک )ام
 یرغوط هقرش «هلبا ناعبب ندنغاط ( لوک كي )

 ۰ ا ردق هزم ولیک N۰ ندنعبنم «قردقا

 یا نیا ندرلغاط ک ۸9 تیف رط قرش كمورض را

 هن رزوا رک یدب هلیماب (یسیرب وک نابوح) هدننل آ زا رب ۱ ارحا اا دصر ضعب «بوقیح ردق هنسەپت

 هد رار وب ا یر وک شاط ر لزوک تیاغ

 ( ییوص نیساب ) «هلکغا اورا یتسیضارا (نیساب)
 هدنسهعانتجایس 2 (نوفوئسک ا) هک ءردفورعم هلیما

 .ردذوخأم ندن و یسلوا داي همان ( سیسا )
 هدنغارب وط یناق ردق ج قیدودح هیسور

 نانلوارکذ «هدهفاسم كلهرنمولیک ۱۰۰ یکیدتبا عطق

 هل رکید مای و (وص هرق) هقتش ندنن وص هعلق نسحب

 كصراق ید هددودح طخ مانو «یاچ نلیند (جروم)



EOL. 
DR 1 1 

 ییاچ هب رآ .رولیکود هسارآ (ییاچ هب را) نک ند

 هسیا روکذم ليمان (نایزوخآ) هدنراباتک یتمرا 2

 ( وسط هات دنا 5 (نونوسکا) 8
 هسلوا ذوخأم ندنو (ییاچ هرآ) هک ءردشفاوا هيم
 نواس 6 لول ا اریز «رد کر
 كعسارب هک رت هدرلاروا هدتو و وا ندنعیدلوا 3 زا

 دوجوم مویلا یرهبارخ . ردلکد ظومم ین و
 درب و " یربش قمرا شا ی 1

 ندک دشل رب هاچ هب را یر سارآ :

 هلا عش قرش هدعب «بوقآ یرغوط هقرش «هرکم
 ندلوص هسارآ هرکص ندنباچ هرآ ډرنود یرغول
 كنغاط ( زكالا) :رازبن نلیک ود ندناحاس ل

 (هحوغ) و (نانوآ) هلرکید مانو (یرغ) نتا ندت

 هل رکید مان و (روعتراق).نربدننا یتیراوص غ ۱

 یعب ندغاصو (هججلآ) و (ناویقن) هل رار ۹ زا

 قلاب) نلک ندنغاربوط ناربا یخد ندنلحاس ین

 ۰ یدا ۳۹ را

 9 کیم) هلا (داباد روا) یرہن سارآ هرکص ندنسیقال
 رب شهدم تیاغ هدنسا (رابسارا) عقاو هدننتسه 1

 .رک ند زاغو

 كناربا فرط غاص كنسارجم كلهرتمولیک ۲۰ رد
 غاب هرق كنهیسور ید فرط لوص و یتلایا ناجم اب رذآ

 . رول وا دنع یکلع

 نالوا لصاح ندنعاقجا كب (وص هرق) لا (رهار
 رهرد كج وک ماطرب ید ندلوصو «ییاچ (روب راهد]
 دروا) ات ندنعبنم ینایرح ثلسازآ .رولیکود هسا را

 «بولوا لربخو ترس تیاغ ردق هنسهلالش (داب
 زکلای ندرلیر وک نالی هناعفد هدنس هفلتحم مقاوم
 + (یرکیم) ند (دایادروا) .ردشلمب هایط یحوا یکیا

 ك رهدیا لیکشت رلهلالش قاط رب بقاغتم یتیربرب ردت

 ءرشود یغاشآ هزم 4۲ ه هدهفاسم كلهزنم ولیک ۱

 ندغاص ید هدهاسم و

 .ر

 رب زود هرکس ناک ذ کد و
 لیکشت رهطآ قوچ رب هدارج رب شینک «بوشو

 (روک) هد راق و هزمولیک ۲۷ ندززح ڪک كارە

 اهد یوص كسارآ هک ؛ردق ه رهو .ریشلرب هلل

 یتمات ( روک ) یغاخآ ندیقالت هطقن «هددسیا هدایژ

 تشد) و نالوا دتع ردق هریکد ندییالت هطقب .رلا

aكىاچ ك وصوب  

 ا را و ) ا نداروا "

 | لصاح یدلروکرب ریلیدیشیا ندقازوا نکرشوډر
 | نالوا طاع هلرلغا-ط قلایق قرط ییا هدع

 .هتتس

 ا را

 ولغ وب یخ و کد الاش روزا تله (لاعل

 هلی دراي روماچو موق یرلکدریدنیا كرارېن «بولوا
 .رویلیشالک | ینیدلوا شغا لوح هءهرق ندریکد

 ندنسهیلاعش تالایا هسنا رف (۸۳۲۵9) 1 1

 رب کرم تا هود ] با
 ۱۶۹ كسرا «هدنرزوا یر (هبراقسا) «بول وا
 ةطقن كنلوب ربمد چاق رو هدنسیقرش لاعش هرتمولیک

 ۲ ۱۷۰ ۳۱۳ ءیردلوا هدنفاصتلا

 .e لر
 كن ود را یحشرب «بولوا ند هب رکسع عقاوم هح رد

 «یسدکحهدهج رد نت ردب زکه كنس ەق رف یجشب

 ی س هبعش كنسهشاب هسنارف «یسەط وا کوا

 كي ق ورق ءیتکم رب لزوک

 لاک ضرع ۰

 ر یوا !یافک هلسفف
 «یسهناخهزوم هقیتع ران آو یعیبط می رات <« یسهنانحتک

 «یسیدادعا بتکم ینالدیصو بط «یسهچجغاب تانابن
 سیسأت هدنسیدالیم خیراد ۱۷۵۷ «یسهناخهدنهم
 -ور ا «یتیعیج عیانص رب ؛یسهیلع تیعج رب شفلوا

 4 رلیلام
 ؛ یر هناتابد «یرهباخ هکود ص وصح هش راهنک ام

 هراسو ثتعارز «ییانص روپشم ندنافز

 هشرباف هلتاد روپشو یوقم «ماج «باروح «هربب
 ؛یرهناخراک ونریپسا «رکتش «یغای تابوبح ؛یرا
 ینراح یروک ندعمو غاي وتریپسا بارش «تابوبح

 كنب وا ؛بولوا لزوکو ربع تیاغ رهش
 هلاخ ندنامز یسا

 تانا هناخهزوم هلج زا «بولوا قوح یندشا

 (تساو تنس) نالوا لماش یرناود راس هلیسهچغاب
 .رداش رب شلباپ هدنرصع رگ 1 هالئم یزنسانم

 «بولوا یغد ینادیم چاق رب طاح هلا هينا لزوک

 س .ردشفلوا زکر یلکیه ك (نابوو) هدنرب گران وب
 هلیعا (انحوتع) ریش و خد هدننامز رللاغ کسا

 . یدیا یزکم كنموق (تابرت ) «بولوا دوجوم
 شرت سشع "رتصیف وا .هننش ۵ نددرام

 . رد راو
 ید ه دنمک: لویاپسا یسیسوعب

 ارو

 3 ا ودنا تسول

 كدالیم .یدا روبش هایاجوسنم كوب راسو ےلک
 ندنفرط رلنامرون هد۸۸ ۰ و ء(الی 1) هدن رات ٤۱

 شا بئاغ ینتیزکرم قلس وپقسپ «قرهنلوا بیرخت
 .ردشلوا یزکم قلسوپتسپ ندیکب ۱۰۹۳ ج آو

  ESی ۰

 هدنامز یراهقود (هیوغرو) هل رلت وق (هردالف)

 شلاغوسح ینورت « بویلبرلیا یخ یرہش سارآ



 ارا

 یشراق هبیول یحرب نوا هد ۱۶۷۷ «ندنخدلوا

 لاها «هلیا مده ینیروس ك رش لارق ویو «شعروط
 ك رهدنا دیمس (هرمشنا رف) ی ربش هرکصندک دا د رط

 -افو كنسیدنک .هدهسیا شا بلح لاها ندفارطا

 یرا دیگ ارس وآ یتیراتطو «بونالپوط رلیلسا زآ هت
 هد راتشق ۱ یلست م (نایلیسکم)

 بت ویم هل وا قفوم «هددسنا ا هداد زسا یرپش

 و یربه یګ درد

 . ردشغل وا هداعا هب هسنا رف 2 ۰ تیام

Meراک  

O( وپ ) هدا واجب (8 " | هواغارا :) همدان ها ۶  
 ه دتتسدق مش لحاس تكنسهرب ر

 یسل اه |

 هدنکنا كنغاط (نایوقای) «بولوا ناهلو رهش رب
 هدنسیفرش لامس هرنمولیک ۵ 4 كن رپش ( وتیم) و

 . ردعقا و

 (Fr. Arag0) . — ؟وینارف | ۹۹

 «بولوا ندنسالع مظاعا كنهسنارف ] وع

 (لزاتسا) هدنرلفرط قرش كنلابح ةلسلس (ه ربی)

 ۱۸۵۳و «شعوط هدنسدالیم 2 VN AN هد رپش

 لویناپسا لصا نع یردب
 .یدیا یرومأم هناشیض هدنرپش (ناینیرب) «بولوا

 .ردشتا تاق و هدنح رات

 Ecole) 0۱۲۱۵۵۲۱۵1606) هدنبتکم » میانصل | عماج «

 كنسەناخهس دنه سراب «هرکص ندک دتسا ی لاکا

(Bureau des neiووا راک  E 

 0 و وا تضر دنا
 ا هر یوا ست توام )و

 وا نظ سوساج «نکرشالوط «نوحما ارحا یقس

 ۳ یو كل «بوناوا تو08
 .یدیشلمب هدا تدوع ههسنارف هرکص ندراهکلپنو

 تكنهسنارف :هدلاح ینیدلوا هدنشاب ۲۳ «تقو وا

 ۳ هنتکم عیانصلا عماجو < ءاضعا هنسایمداقآ نونف

 هناخ هسدنه و هاخ دصر ا ؛شفل وا نییعت

 ناصر :تلتسیلاع نیل

 ا ھا د ا نونفنامد ۸ ۸۳۰ تیاپن و هبهنقل
 شمکن هن

 | بایضتا ت وعبم

 ج یتکم عيانصلا عماج 6 هنن رب دم

 ندنف رط یتطو هرکص هن ےس را

 لی دود كن انا لوصا «

 سهیءاد

 وا و ءشلو تربش هلرلقطن ييدتا دارا هدنقح

 KUNA e ,هظم ههم اف ثبحم هددح رد
 تم وکح ها قاغا هدنالقا ۵ نالوا عقاو هدنګ ران

 هناا 9 تیروهج «بولیریک هنشاب هتقوم

le. V٤ 
۷ 

 «كرهزتسوک تریغرب كوي یشراق هشروش بابراو
 ؛هدقلتبشد زاق نالو ع وقو هدنناربرح هروکذم هنس
 قوس تاذلاب هنرزوا یناماکعسا كشروش بابرا

eهد هنس ا شعشود هنک وا كل رکسع هلا  le. 

 ۲. ردشمکح یورک میاصوا نده شایس ز وما

 الا هیعیبط تک ص وصلا لبعو هنونف ةفاك وغارآ
 جو كنايض .ردشقا رلتهدخ كوپ كب هتنیه ع

 1 تاو 0 یتلوصا یراشتنا هلیسهطساو
 ع تاداصراو هك ی « نولم باطقتسا»
  هایآ باطقت سا ر حلی هدا قیقدن هدایز اهد

 | 2 (ربمآ ) هلا (دتسرا) و ؛داجشا رلتلآ قاط رب رکید

  «ك رهدیا لاکا یتناعلاطمکهدنقح قیرتکلاو همسان ام
 را « لاصعتسا نايا لا رود »هد ۷ 6
 هيف تبعج هردنول یداحا و هک ءردشغا داحا
 ۱ . ردشلوا بج وم یفیطلت هلیس هل | له (لیوق) ندنف رط

 بودا هدافا هلاسل رب مخاوو هداس تیاف ییونف

 | هیوغارآ كمربتک هلاح رب یی هالک ۲ كسک ره
 وعو تئیه هد هناخدصر .یدا یک رور صوصحم

 هي ندماوع «ٽقو ییدربو ینوع سرد قلعتم

 . دمز .یدرراشوف هعاعسا هلکل ام لاک رتفغ حر

 ۳ ناتسر 4 امالابو هعر تنه راود هد
 ۱۳ یا رلم ا 2 الا تدك هيف ةوقوم

 ۱ ۸۱/65 €2 ) « ییسدع وچ E تاج

)ph sue et de ۵كازشالاب هل (قاز وژک)  

 ۲ [ یراآ E E .یدیشعا نیست دک

 1 ۱ تک ره «قرهنلوا شن هنیرزوا دلج لو ۷

 ۱ تاعلاطم هلیاتک تئیه رب لصفم هلناسل .ینج هبالک آ

  ند رلهحال ماطر هبا لاوحا مح ك ضعب و 4- و

 . هدهینف تیعج (بموق) ویسوم ا
 د ومو 8ا داربا قطن ر لزوک رباد هنحدم
  تامدخو هننواک زو ع هلیلاح هجرت ید (ناینید وا)

 و0۵0۰ ) . ردشم زاب تاک لاد هتسهینف

(Arago, son génie, ses influences. 0 . ` 

 ۹ یر هک ءیدا راو یردارب ییا كناوسغارآ دک تک

 2 هد ۱۸۵۵ «بوغوط هد ۰
 ۳ دقلوا روک ندنزوک ییا «بولوا (وغارآ یار)
  ضعب رزم تیاق هل رله رطاخ تح ایس ضعب ءهرکص

 نالوا شوط هد ۱۸۰۲ یارکیدو ؛شمزاب رلهیاکح

 522 طا ضعب ؛بولوا ( وغارآ نابنا)



 ارآ

 ۔و نیما ریش سراب تدم 7 هج ۱/۰۷۰ «شم

 خد (وغارآ لئوناما) لغوا كنوغارآ س .رد
 هنتنیه یموکح « لم عقاد » ندا لکشت هد ۱ ۷

 . ردشلوا ۹

 -رغ لا كنهعج تلاع ای 1 1

 و (نوغاروا) مو

 تنب رم (سوق) «بولوا ینورب رب در
 ددر زفر وک یی وا 5 و ۹

 كني ونج یاشمآ ) Aragua ) وغ 1 از 1

 -رلب نامزوک ) ول (الئ و زی و)

 « رد رهش رب یکم دسم وک (آوغارا) ايو ی

 یسلاها ٩١۲۰ «بولوا هدنرانک یررن ا
 ةيلصا یلاها كناروا تكل مو رش وب س .ردزآ

 ۔ وا دیعس هلیمسا كنموق (ًآوغارآ) نالوا ی یس

 راک

 هدیونح یاشمآ ( ۸۳۵۵0۵ ) 1 ا

 هدنتلایا(هناموق) كنتىكلم ا 3

 «هدنسیقرش توت هرم وات و

 رهشرپ عقاو هدیداو رب نالوا یبتتم هنلوک (هقیراغان]
 لتیلک هدنفارطا .رد راو یسلاها ۳۰۰۰ «بولو

 .رولوا لاس یوو رک نوتوت 8
 -ونج یاقشمآ ( ۸۳۵۵08۲1 ) 9

 شارا شورا ۱ یراوغارا

 طیحم رع هدیلاش ضع ۱ ۱۶ هدنلاعش . كنب

 .ندرج رب نالوا صدم هی مو
 ایلیزارب هلبا هسنارف رارب یکیدتب
 (الوواق) ندنرللارغج ریکترو هکردق هن ره «بولوا

 کرن نوعا ت ءدنا بلح لاها :لوا ۶
 ؛هددسیا شا سیسأن هناخقلابربو انب هعلق رب هدنیصت

 یسهبلق یعثناب جاق رب قجم ۲ «بولوا بارخ
 نس رک دررب نلیکود هازوا . رد هدقخل ول

 هد رلعهوم ضع یضارا ندنسهعشاط هدا ۸ و

 . ردلک د کس لباق «بولوا روا نو

9 1 
 :بول وا یربم كوي رب كنايلپزارب ۲ ر

 ندن رلغاط (سوباباق) عقاو هدب ونج ضرع ۱ ۳۰

 ۔ام) ها (زایوغ) ءقرهقآ یرغوط هلاعش لا ناع

 EE ٦ ندک دتا قیرش ییرلتلایا (وسو غو

 یسارجم .رولیکود هنغامربا (نتناق ول) هدب ونج ضرع

 نایرح دز و

 هيف ع زانم هدنسهرآ

ٍ 

٠ 

۰ 
4 

1 

 ۱ هديب ونح یاقب مآ (۸۳۵6۷۵۲۵)

 لیکشت ییراهطقن هایم مسش هكناباپسا (ریمالاوای |

Vo 

 4۵ «ردراو |

 سس

E 

  ۳مناف ارس ینهحبری ۱۱ «بولوا هحرد

3 

  )۸۲۵28۵۵۲( 7 7قرش لاش كنابناپسا

  2(هن رمی) )الاش هکء ردتکلءرب ه دنمهح

 وک (E E ّ ء4ا رلغاط
 یی ویدیو ر نوک برغ )6

 (هراوان) و هلاتشق یکسا اب ع «(هلیتسفایو) ا

 كنبرهن (وربا) یمظعا مسق ؛بولوا طاع هاب رلهعطق

 یرغوط هونج ندلامش
 هلا ضع ۳4 oV ندیل اش ضع ۷ ٤

 هم ولک ۳۳۵ یبظعا لوط بولوا دم ردق

 رب هعطق وب . رد هزم ولیک عبرم ۶ 1 یعطس و

 (هسوغارس) یزکرم «تقو ینیدنل وا رابتعا تیالو

 ید وی ندنس هض وح

 . رد رهش یراک دید (هطسقرس) كراب رع هک ءیدنا یرپش

 ؛(هس وغارس) یو یتموکح ایاپسا هتسا نوک وب

 ےسقت هتلایا ج وا هلیما یراتلایا (لئورت)و (هقس وه)
 .ردیشک ٩۳۰۰۰۰ یسلاها كنهعطق و .ردشا

 قش هر ورا هقرش ند غ ءیطسو كنوغارآ

 لاع ,ءهدهسیا ترابع ندرلهووا شینک ی قرهلل وا

 كرلغاط یهدنفرط لام . ردقلغاط قرط بونحو

 پولی رپآ ادوع ندنلابج "هلسلس هنريپ ی

 -رلیداو کهدنرهراو «رارولوا دتع یرغولط هبونج
 اذه عم .رولیکود هب(ورا) رایاچ و رلهرد نیا ند

 هتس هلسلس هنري یک (اینپ اریس) و (هراوغ اربس)

 ید راغاط ضعب ربنازوا هفرش ندیغ ًایزاوتم

 بونج .راردیا لیکشت هلسلس رب هج ربا. هک
 دل رلن و بول وا ط و رم هنر ر رتغاط هسیا هدنف رط

 ادعام ند هنریپ هک ءردیغاط (وناقنوم) هدیفترم لا
 یاذح «بولوا ندنرلغاط كسک و كا كناياپسا

 ۔ارس عاطوت . رد راو یعاشرا هرم ۲ ۸ ند رج

 (ورا) «بولوا هدنغ هرتمولیک ۵۷ كنهسوغ

 دعر .دوبریآ ییرلهضوح كنیرارب (وریود ) هلا
 تشهد .هنیرراوح هلیرثک كني لهروو هقعاصو

 اربس) نانو هدنسهب ونح تهح تك وب قد ادا

 3 ندف رط ۳ راوص ندا ناعب لد رلن ول هلکعا

 تاکید 2 اطا

 یر دججلشاب كن وغا رآ

 رک هد ندق زط 7 هریک د

 . رویقآ هف رط ره «ه رزوا

 و ندل اش ییعب ندغاص .:بول وا یعامربا (ورا)



 و۲

 دجاٌساب كران ون هک رولیک و د ابا قوح رب هغامربا
 «ایرآ هل رم (نوغارآ) نرو یعساو هتکلع یار

 E 6 هفنیس ءا وسا > رطنقلا « وغلاغ .

 او 1 ییدودح هب ولاتف هلا

 هبعش هجلاب كن (ورا) رلیاچ

 نوغاراو <«

 (هنازروغاب ر

 چ شب دوصو .ردیاچ

 عی ندغاص . رار ویلیکو د .هنب رېن (ورغس) نالوا یس
 هب(وربا) هدنلخاد یسهعطق نوغارآ ندنفرط بونح

 یرادجلشاب هد ك رایاچ نلیکود
 دا ا ن رام «یناوقآ ارو وه تولا فلو ا

 هدن اوج ا (هسولغ الا .ردیرربن دنا راتامو هئولا

 هنن افس ریس هدهفاسم كلهرتم ولیک ۱۰۰ یربن (ورا)

 لانق رب ایزاوتم هنسیعیبط یارم «ندنفیدلوا اص

 (تنک لراش) ۲ «بولوا رونصت ایف و یداشک

 ه دن سصتع یخ نکس نوا كدالیمو ءشعالشاب هدننامز

 - وا لک ءهدهسا شم اشک ردق هبهحرد ییدعش

 .ردشمامدنل

 هددسا ااغ نایاش یرلغاط كنتکلم نوغارآ

 نزح یس هيم وع تنیهو نسنفاطل و وروق یرار قعلا

 عم یرلفرط نکا «بولوا هدنروص رب ریکنا
 «بول وا یرهش (هس وغارس) یسهبصق ل وی دا . ردلک د

 هدنخما یرادبصق راس .ردراو ینیلاها ۰

 : رلنالوا یتیبها زآ رب هعخراو عقوم یو اد راست

 الف ناقلا «هقای یزنسابراب «هلوزنوم «هقسوه

 لیحارابلا «لئورت نوزارات «[بوبا ةعلق] دونات

 ۳ لو ریمد جاف رب هلیکلغ رد هارو

 «بولک ند [هنوشر] هنولسراب یراهجلشاب «بولل
 ندفرطر هدندارواو هد ردام «ك ردک ندهس وغارس

 كوي نالوا. دتم ردق هسیداق ندفرطرو هنیحات راق

 4ب غ لام «بولی رآ ندهس وغ ارس فا لو

 از لواحت اتش یرفروک هب ود ساع و .ندن رک یغ وط

 ك عار ی بر دطخ ا

 نشر «بارش 11 «تابوبح رارب يسم و یرک

 نشلر هل رال وب ریمد هسنارف

 لصاح رای وانق < سا" «كبا «نا رفص «یعای

 هجا اب هيلع عیانص . رشد ES «رولوا

 نوا صو ق اي وق و زب نىلاق ها هحوح سنح ر اف

 و ندنلاعا

 ایاپسا راس نانلو هدنفارطا لا نوغارآ

 زا ربا ه رطنم 7 یدحو «ب ویم یکب ضا کلام

 «ب ويم زکب ه رال وی ایسا راس ید یسل اها :یک یکیدتبا

 ید هلا (هفولیج) :

 1 ی

 ۲ هدکرکسعنگلاب و رد راو یرالاح و روطرب قو وص

 ۱ کسا رلن و .راردروسح هدایز ند رال وی اپسا راس

 ۔زایتما و «بول وا لتا هازایتما قاط ر یر ندتفو

 .ردرلشل راص هحالس هلتاعفد نوجسهظفاحم كنب را
 یتیطورشم لوصا كتموکح قترآ هک ردق هن رهو
 . .زایتما رلن و «هدهسا یواسم نوجفر ط ره كنا ايسا

 1 و۶ ۳ كا ماست یغیدنلوا محمق ثنب را

 لزوک هرقو لحاص ه رق رلیلن وغا رآ هرزوا تیم

 بول وا
 IE یرلتفایق صوصم هتراب دنک تكنيلاها

 یتکلع نوغارآ

 اا (تلک) و «نانلوا هیعست ( ربتلک )
 و توگبلیم "اکرمشم ندنماوقا

 كدالپم «بولوا یمبقرب تعکلع نالیشالک

 ندنمسا يیيدلوا

۰.۷۰ 

 ۴ ددبض ند وا یوق (توغ) ندرلیلامور هدرا
 هيما یب یافلخ هدنس دالیم حرا ٤١۷و «شغلوا

 هیمالسا كلام بوك هنيا كنيبسم :ازرع هدننامز

 ا تم ی امور لات متسدرپاد

 لوا دا «تقو ینیدالشاب هغلوا یراط فعض هس

 نوغارآ هدنسهرآ هنولیماب هلا هسوغارس كنوغارآ

 ر كح وک هدنس هیحات (هربارب وس) عقاو هدنن رق یرهش

 E ءهلنامز رور «پ وديا لکشتیسهرادا نايتس ر 4

 «ك رودآ عسوت «هعقدت رآ یسهق رش و فعض كن هیمالسا

 هدنساعدا تموکح هدنح را ۱۰۱۷ كدالیم تیابم

 «شلآ ینمان ناتن وف(نوغارآ) «هلکم وی ردق قح هلون

 ندنیلس یدایا ید تكيهس وغارس هد ۱۱۱۸ و

 .دنوعار) و (سنوفلآ) یحرب ندنرلتنوق «هلیسقدح
 هن رافصت ةضبق یخدیشیراف رط راس كن وغا رآ ( رر

 یسهلراو و یربق ك (ریمار) ندنرلتنوق

 -راو ه (رح ربدنوعار) یتنوق هنولس رب كن (هلین ورتپ)
 هن وغارآ ځد تکلع رب لزوک یک هنولس رب هلیسم

 یح رب خد هين ولاتق هدعب < یک یفیدل وا شا قاعلا
 لکشت ینللارق نوغارآ «هلغغل وا طبض ندنفرط (قاز)

 شمالشاب هغلیاص هدنسهرص یرلتلود ایوروا «كرەدىا
 هلاتشق كکیل وتف ناد رف نانلو یلارق ارخْوم «هدهسیا

 ورله جاود زا دقع هللا (البا زی ا) یسهعلا رق نوبل و
 شلاق رصح# ههطانغو كرهشلرب تکلع ییا و
 اقیح نداپاپسا نوتتسب كتهیمالسا تموکح نالوا

 قاحا جد یرلف رط راس كنهرب رح هیدن 5 هل رز ۱

 : ماوع ههدهس راشفیک هقنارفال 1 ازای

 دات امور و نان و یکسا

Lr A و ات E یز Ema 



 -ارآ «ندنکیدتا لکشت یلود ایایسا ر و وا
 كنايناپسا ًاریخا تیابنو ؛شلاق هدنکح تیالورب نوع
 وا ےسقت هتلایا جوا هدنسهرص یسهددج تایسقت

 : رد هرزوا یتآهج و یسیلاها و ےطس را وب هک« ردشفا
 یاها :۰۲۰۰۰ هرتمولیکم برع ۱۷۱۱۲  قلایا هسوغا رس

 » ۵ :Yo » ۱9۹۳ « هقشئوه

 » .‘YOY » ۱:۳۹ یو

 ۹۳۹۰ 6*46 یسهعطقن وغا رآ اعج

E ۱ ۰ | (۸۲2600) ر هدیلاش یایایسا 
ِ 8 ۱ ۱ 

 «هلبا ناعب ندنغاط (ترویموس) عقاو هدنفرط برع

 كاب هلال ةر

 ندر هداروا ‹قرەقآ یغوط هونج ردق هب (هقای)

 ادا كنسهعطق (نوغارا) و ءرت ود یرعوط هب غ هرب

 (هراوان) كرهک ندنتلایا هس وغارس هدعب هقسلوه

 وط هب کونج برغ هدارواو ءرولوا لخاد و

 ندنکو ا كنسهبصق ( هسدوغاس ) «بو ود ىر ۱

 (وغالیم) «هرکص ندنایرج هرتمولیک ۰ كرد

 -ود هنغامربا (ورا) ندنلحاس لوص هدنن رق كتب رېش 1
 هدنتکلع (هراوان) لقسا فصت كنار .رولک

 :ندنفیدنل و هدنتکلع نوغارآ ینالاب فصن .هدهسیا

 .ردنشفا وا هیت دل یبما تربت ون :زوکف تکلع

 ارج
 - وب كرل هک رولکود هتشيدنک رلیاچو رهزد |

 ولسن وا تار «لاقنور ءوسنآ «وقا : یرلکج |
 هقشد ند(ولسن وا) كرلن و .ردب رلیاچ هغراو هقادز 1

 ندنلحاس لوص «بونبا ندنسهلسلس (هنریی) یسهاج |
 .رولیکود هن وغارآ

 (یتنح رمح) كنايلعس (۸۱26008) ۱ 2 ان

 ۱ ۵ كشن رهش یتحربج و هديا

 رب عماج ںییلاھا ۱ ۰۵ و «عقاو هدنلامش هرتمولک

 | -رب (یول لاقم) ندا زارفا روماج هد رق کدر

 | و بولو یرلندعم د روک وک قوح رب هلراناک
 . رشیلاحهلع قوح 7 هد رلن دعم 1 ۱ لوبقم ك هدنخا رطا

 . ریشیتی رلمداب یلتیلک و
 ۱ قاقارا

 ۲۰ كن رهش (هراج) و هدنتلایا

Ar ( ) (هراچ) كنايليزا رب | 

۷۷ 

 ۱ قوحر E هدنسهزوا رلغاط یس

 هرم ولیک ۱٩ كنسدنک «هدنسقرش بوتج رک

 ( نلیک ود هب یمالطا طی رج هدنلاس

 ۰۳۱ بولوا ره رب یدک اضق

 ۵۰۰۰ و «عقاو هدي رع لوط ۰

 (بی را وغ

 هدب زانک رپ

 2 8 یونج ضم
۱ 
۱ 
[ 

 ارآ

 اليم رضع EG نوا رہش و . ردعماج ییاها

 ندهیلصا لاها «بولوا سیسأت هدنسادسا كنيد

 ندنف رط یوق ( هراوغایت )

 نالوا كعد » یراکزور لا

 هدناق وا ژکا هکنوح ؛

 ناشر نیا لالتا یساوه 6 تدلوتبمز قع

 موق یزرعآ كرم . رسا یراکزور قرش لاش ایو

 هریک رلیک كج وک زکلای هنن ايل ندنغیدنلوب دودسم
 .ردزسررض یتراج یردو کش «قوما «هدهسریلپ

 دنه ) Arakan و Aracan ( ۱ ناقارا

 تنش لعاب ترف ور کت

 ناو هدراراوج وا
 ایش 2 .هدب راناسل افت

 ۰ رد فتوا وین هما 4

 جا ندنساکلا (نامربب) ی ۳ هدنسیق |

 نر رد عیار ۳ هک

 مو) 62 او رش «بوآوا ت ندلحاس رب , نوزواو

 ) رش

۱ 

1 

 (وغب) و
 د ودح هل تكلم هلاکت ك دنه الاش . ردشم ربا ند را هعطق ۱

 "۱۰۰ «بولوا
 هونج «بویالشاب ندن ورب ليف عقاو هدیفرش لوط
 ام GERA SA « قرهلازوا یرغوط

 با يا 2: و

 .ولیک ۳۶۲ یوط هلهجو وب هک «رولوا
 ندلدیابس, لاج الس روت رط نامش دو را م
 دعقدلوا تکلع «بولوا قازوا ردق هرم ولیک ۵

 KA ۳ ۵۱ و لاش ضرع ۱

 ییننم هنن ورب

 هلحاس «هعقدنازوا یرغوط هبونج «هدهسیا عساو
 كغاط هلا لحاس هدن رق یورپ (هدیارغن) «بوشالقاي

 .ردراو هغاسم كلهزنم وليك یتل آو تنا

 .ردنرابع RP تو ,٤ ?CA یش

 اشو لایق وا ی كنلح اس ناقارآ

 هایا(یرار) یرلک وی كا كرلهطا وب ؛بولوا دودسم
 روینا رار قوح رب ندرلغاط . ردب را هطآ (ه ودح)

 تكحوی ا

 ريعساو ةبسن یر وب 4

 «ندنش دل وا 7 یسهناسم هد هس

 ۱ بول وا تارابع ند رلهرد

 توت كا 2 E رلیک هدنف رط ط لاعش نالوا

 بم (ورهل) هليا (عنیدالوق)
Eر ۳ ول" .رلرید چد  ynهنر رپ  

 طالتخا هلرلودج قوج رب هدر «بولوا بیرق |
 «فا جد رلیک هد هج رد یجنیا .ردشل وا لصاح

 (وریل)و (عنیدالوق) «(وبام) .ردهراسو كلاد ءوبام |



| 

Eهن الس وط زویح وا 2 هات  E1 راب صنم  

 ملا ا

 هدنف رط لاش كل ابح

 ةهلسلس .ریلب هقبح ردق هیراقو هزنم وليك,

 یعاقشرا ردق ههزنم ۰

 .رینالقامل  هعفدنازوا یرغوط هونج «هدهسیا راو
 لاسنش «بولوا هدننزوص خاطر لی تیک

 یرهووا كسکوب ندنربرب هدنلکش نویدرم هدنف رط
 كاحاس .ردراو یرهردو یداو روتسم هلامرواو
 ارج درارم دلوب .هدهسا قلموف یرافرط رثکا

 ؛ ردتنم تباع قارطا كن رابیصمو

 رثکا «ندنغیدغل و۳ راعاو حالصا
 یررب نالشیا «بولاق روتسم هلرا-یلاچ و رلنامروا

 . رد زآ كب

 .هطساو رم «بولوا قوح یرلج اغآ هشيم و هق وق

 زونه قجآ
 نسهدناف یرلفرط

 ام هتسارک یرب لد هنس اق 1 لک رب دنبا هیس

 ەد 4ن | ۳ یو و لاقتروب .ردهدکما قو نر

 یرلحاغآ لوبقم ییالوط ندنکهح یو ه ويم یکسانانآ

 ۔اق رس «زو راق «نواق « رب و یم رق . ردق وح

 .ردل و ییالوصحم هراسو نووت «قوع, دوج « یمم

 كنيلاها «بولوا ج رپ تابوبح نانلوا عرز هدایز كا

 کلم وب راریلکنا
 .رروینل

2 

 . ردم اکو نامه یتشیعم

 و هد ده كم رب دشیش یاج هد رلاحم عش رم

ENEاد  
 سراب «نالپق «نادک رک «لیف هلجزاو یسهیشحو

 عور تک ام ید یاس « زوم وط ى

 یرلنامرواو : یعاوا كويمو قوسرو

 انوکو قوح خد یرلشوق :ردولم هلیعاونا كيک
 هدلحاس هب را زهم یک یتیدل وا

 هستم تاریشح قح .ردولع هلیعاوا كغي اب

 یسهکلهم و

 ۔رہ «یرلعو مسج نلید (نوتج) ی وو
 هد رک دو راس عون رب نلید ( روتاغیلا) هدر
 . رونل و یرلقیلاب كب وک

 ا «ب ویل وا یسهعب را
2 

 .ردقو حج

 نزم هلرلیول نوک

 و ) كىال «بولوا ه دتل و چد

EES لوصف E نا 
 ی

 قلقاروق مام وم+ روغ رب هم
 هی راس اب ندنسادتا كسام یعسوم ر وای .ردراو

 ء رروس یآ رد هنن رخا وا كل وا نیش ؛قر

 اید امم هدسوگشغاو زوع و نارب زح صوصا لعو

 ةجرد هدنعهوم رروغاپ .راغای روغای قوح كلو
 زا یس هحرد دا رغینناس ۲۸ تیا و ۲ ۱ ترا رج

 ۱ هلحاغآ تهف یذ عور نلید ( كن)

۷۸ 

 ادا تاوا 1 اوا كاف نیست زا
 ۲ ترارح هح رد هک ندک دلدک راروغاب یتعی هد را

 E اوه بقعرد «هدهسراقیح ردق ۰ ۲۹ و ۸
 1 ۱۵ دا ۲۰ ترارح هح رد ردق هطابش بو و

Eرد و هد یم” وه لزوک لا ۸ هک ؛رونلوت  . 

 . « بوالشاپ هفرقیح هحرد هل هرکص ندطابش

 . ردق ههحرد ۳۵ قاعص هدناسب صوصا ىلع

 ۳ هديا و بول وا و یک وم ق كا هک « راقیح

 «هد هس رالشاب هغلوص بو وروق ندفاعص تانا

 . كرلاوه . .رونالناج ندیکی لسا ك لر وغاب بقع رد

 هکلرت هدنفح تضک یرلدب وب نالوا مقاو هر ندر
 ندی

 ناو هدنلا درر لکنا كن (امزبا) هنعطق و

 . «بولوا یرب كتاايا جوا ینیدسوب مسقنم كنم
 ( باک 1) یی و

 8-۱۰ طس قم هباضق ۲ «بولوا یغاجس

 1 ییلاها ا ۵۲ و ترابع ندهرتم ولک عبر

 یسیجکیا ..ردیرهش (باسک 1) یزکرم
 ه ترابع ندربارج «بولوا یغاجس ( یرمار)
 ند هرام ولیک عبرم ۱۱۱۰۰ یعطس یسقنم هیاضق

 یزکر م ؛ردعماج یلاها ۱۶۰۹۱۹ و ؛ترابع

 یسیجحوا . ردن ریش (یرمار) ی هدنسهظآ (یما ر)

 یعطس «مسقنم هباضق ۳ «بولوا یغاعس (یاودناس)

 ۵۰۰۱۱۷ و ؛ترابغع ندهزنم ولیک عبرم ۹:۹۷

 . رد رپش ( یاودناس ) ی اک رج ؛ ردعماح یللاها

 « اش نافارآ» ینعی ( ناغارا ترون) یسیجدرد

 ۱۷۰۲ یعطسو ندراو یساضق ر زکلای بول وا
 ییلاها 2۹4۸ «بولوا ترابع ندهزنمولیک حبه

 : ردشغل وا سقت هاه ترد

 ؛ردیماح

 (غن وه ویم) ۳۱ رکید مان و (ناقآرآ) ف ؛ رز دعماح

 «بودا بنا قتیها یسا ی رهش E . رد رهش

 3 نالوا ىو یس هبصق مهم لا كتکلع نوک وب

 1۳۸ ۱۳۲ یسلاها كناارآ ج .ردن رهش (بایک 1)

 یردق ۲۰۰۰۰ كرلن و .بولوا ترابع ندسوش

 یسیلاها ( ناعربپ دوخای ) ارب رلیلناقارآ .ردنالس
 «یرهلیبف ضعب نانلوب هدرتغاط بولوا ندنسنج
 .راردهدقماشاب هدنلاح تیشحو «كرهیمزنس وک دایقنا

 كن راتکلم یدنکریلناقارآ لوا ندندورو درارباکنا

 هلیتکلم (هوا) ندنعاتم اورواو ندننالوصحم

 ناربا تکل کیا و و ؛یدراروید | تراجم هعقدلوا
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۰ 
5 

1 
۳ 

۳ 

 ید راشجآ لور ڈی | E كرلغاط

 دنلا ۵ رلتوا ینیه كت را هسیا هو نددورو 1

 دریا

 هغغل وا ارحا هلیش رط رک د و هدنرپش بایک 1 «بوک

 .ردشمالاق هلی لو هدتکلعو ؛شمالشاب

 .ایدا ناتسدنه یر ندهمدق ةنم زا کلم نافارآ

 هلیتسانم قلوا یرلقیرط كجه هبییچ دنه كنن
 هدنن ر وص 2 ره تموکح رب بول وا اس یا 3

 ۔ادکح ناقارآ هدنح را ۱۷ ۳۱ كدالیم .یدیششو 1

 لالقتسا لاصعسا لايق شكا, نالو هدنلا كر
 (هوآ) جد یسدنک كناقارآ هد ۱۷۸٤ و «شقا

 قاحلا هتموکح امرن ,بونلوا طبض ندنفرط یرادکح "
 كنتکلک هل رادکح (هوآ) هد ۱۸۲۳ .یدیشفلوا

 ندنسهع زانم دودخ رب SE یتموکح ریلکنا 1

 «قرهل وا یسههنن كيوب بولیحآ هن را ییالوط ۱

 ىش رفا طابش 6
 د راهعط ( مسماش ) هل | نوا را هنهاس

 :ردشا كرت
 غن وه ویم و مانو ( Aracan ) ۱ اف

 ناقارآ (1۲۲۵ 11009۳0 8)

 لوا ندرمع هنیلا دز مکتا کل ۱ رو و

 نالوا دقع اع را ۰

 ههر لكنا ین

 هدنس هعط5

 هدلاح ییدعشو ءشفل و یزکرم كبتکلع نافارا

 درک «بولوا یزکرم كنغاجحس (ناقارآ یلامش) زکلای

 نانلوو هدلحاس یتسهب رام تیمها ك رکو ینتیزک رم
 ییاو طاح هل رهبت . ردش | بصغ یربش (باک ۱)

 هووارب شلربح هلرالودج توج رب شلچآ هدنسهرآ رم

iGنی  

 ردق هزم ولک ۱.۰ ندلحاس :بولوا هدنس هب روا كت 1

 ها لام ضرع ۲ . ۳۲۵ و هدهفابم ۳

 فتو «بولوا مش رب یسا . ردمفا و ی هرلوط

o f 2 

NTIS 

 د5 «شفل و ندنسهیاحور کارم كند (هد وب)

  اکعسا قرهنلوا ذاا تخباپ هدرا ۰۰

 كروس وب

 كا طد ر هشر رب ىرەت ی هدنفا رطا ءهدنح راخ

 روس یجکیار كاهزنم ولیک £ رادام اراد «هرزوا

 و .ردشفل وا لاکا هدرصع رب تااشنا وب .ردشغل وا

 رهشو «مماق هلتیماع هدندورو كرا ریاکنا تاماکعسا

 ۔هبق لزیدلاپ «بولوا یواح یسوش زواج یک زوی

 راو یبسهینآ ميج قوچ رب .دالوا ښا چ هر
 . ردشخا ردق ۲۳۰ ۰ یسلاها هسا نوک و .یدا

۷۹ 

۱ 

 مان (ناح رح رضا 9 ( مزراوخ هد لا ۱

 را

 1 4 ارثکاو «لب 4 E نو

 ا

 ا هد ايلي زار ) را ولاقار 17

 د ریش رب نالوا یزک سم كم

 ردق 0۳0 ۱۰ ندد ا طب 2

 ر و اک كن ره ( هبیکت وق ) «بولوا هدن رحم ا

 یمسق 7 ا نیس هل را وح .ردهعفاو دتا كەت

 ( هبماينب و ) نالوا ندنسهعدق ةیلصا یلاها اروا

 دیمهرک و یسل اھا e ات وز ی هل دا رفا یو

 . رد راو یسهقیراف هلغوط و

 نوار من راک ق عایق ناب ی
 نلیریو هنر کیا كناربا ندنفرط ] هل"

 سا راز ندا قم ی رلن و ی

 ار ( ریمدنر) نم ندش رق كرك طسا یرکید و

 [.هیرویب تعجارم هراهلگ وب ]
 سانیم) كنايلیژار (۸۲۸۵) |

 (ابیهاناراب ) «هدنتلایا رسا رح

 ضع A) هو 71 نالوا یر لف كنساض

 كنغامرا (انا راب) و «ه دسب ع لوط ۵ 4 و ی ودح

 نایک ود هنی رهن (اییهااراب) نالوا ند راهبعش هجا سا

E 

 .«بول وا عقا و هدب رز وا یسهبعس E ثباج (ساهل و)

 لوا سص کع رهش رم . رد راو یسیلاها 9 ٤

 ار تست ها سیسات ندنف رط رايب اج یرارف مخاط

 یاجوشنم قوم ابق ضعبو «عرز تو و هد رراوج
 .رد رابع نداناویح یرام لصا «هد هس ر ول وا لاعا

 ۸:ندرتش :ردراو یسیل اها ۱8۱۰ 5 تتتشاتفف

 یرلعبنم وص یلدروک وک قاط رب هدهناتسم هزم ولیک

 ینیدلوا عفان كب هدنفح یرلقل هتسخ دلج او راو
 اوا برج د ینهدناف انس ربا هناویح «یک
 قازوا

 .راردا اقسا «بوروت

 یسغوط اهدو «(۸۲۱) یوک | )لارا

 مالسا نویفارغج (یریکد رلهطآ)

 ٤ 1 دیار وا هرک رب هدنآ یاناویح dz ۵ ند راج

 هل را

 تاتش و یاییسا هد كوي نالوا فورعه

 ندنل وک لاقاپ هلا ززح رح «بولوا هدنسیلاعش برع

 لا کن اید .هدلاح یی دلو ا انثتسم اشمآ ءهرکص

SEهر " 

 "هلا 6٩ و یلاش

 ضو ا

 د ق لوط ٩



 دس
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 نالوا لثاح هدنسهرآ ززح رح هلکنو «بولوا دنم

 ند ونح . ردهزئم ونک ۰ لح راط كا كهرق

 دح كنکاو ۳٩۰ یبظعا كنب و نالوا یرغوط هلاعش

 ندنفرط بغ لحاوس .ردهزممولیک ۲ ۸۰ هد یمظعا

 هدنیقیح كم ندهراس هل تاهج ءهددسیا زود
 و یرهداب كنلئابق رقربق هدنلامش

 نلید یف هرف یرلفرط برغو قرش بوش

 ندنغلناخ هویخ 4 قرط بونحو هماوقا

 ۱ تم a A راد
 .ردکعد طاح هلکلاع شمع هنیلا كنهیسور

 ندرارپ رازهروش قاطر نسصیاو نسوص ىلح
 هب هرم ۱۰۰ ند ۷۰ هدنف رط لاش «بولوا ترابع

 . ردیلپدنن رک

 ها

 ارگ یولوا دتما ؛ووا عفترم رب نالوا افترا ردق
 هراعا ءبولوا ترابع ندقبعلابرب ناقشیب اي یار وط

 ینیدلوا لئام اردن یرغوط هلاشو ؛رداکد اص

 براص «بولیسک هرب ندرب هدننهج بونج «هدلاح
 هدعاقن را وا هن هدنف رط برع رها لکشت ششا

 تسوا»] .رولوا دتع یسهووا (ترواتسوا) ¿ نانل و

 نوتبسب فرط بونج [.تعجارم e تروآ

 -روماچ یکیدریدنیا كنوخج «بولوا قچلآو زود
 ندهووا ر قلموق قرا ق رم تا

 ضعب هدنعاشت را هزم ش یرکی تولوا ترابع

 كلوكو یرلفرط رثکا كلحاس .ردراو یرهب موق

 ۱ ات روا یزاهطآ نم نالوا تی رف هل
 و و هدنفارطا كلحاس

 «یک ینیدلوا لزوط ۳ یبآ یی وص

 .ردهل و ځد وص ناقیح ند راو وق نالیزاق هدر

 هلیتف و یر یر هوم ره ك وی, ییا هل وک وب

 «بولوا فورعم هلیما (ایردومآ ) مویلاو (نوضج)
 ریس) مویلاو (نوعس) هلیتفو یرکیدو «هنفرط بونج
 بصنم هنتهح لاش بولوا فورعم هلیما (ایرد

 ید ك رال وک كح وک شضعد ناب

 ا
 هراشماق كسک و هزنم ید یتلآ رالوک قفوا یرلک دا

 كب یرلکنیس یرویس یربا تیاغ «بولوا روت سم
 جاو «یعاونا كنیراشوق وص هدلحاوس .ردقوج
 ره ز عو ر , هد رلف رط

 4 هرزوا كس راز وم وط ناب هد رلذ ام

 - رواو 5 اثار ةع هک عور روا ل

 «یک ینیدنل

 1 .روایروک ید یزپآ نالباق هعفد ضعب

 تیاغ نیشیف یساوه كرارب یکهدسنفارطا كل وک

 .زغا زواح ییهرنم ۷۰ یرللحم |

 | لیکشت یراقو ندنرلیصتمو یرلبصنم ك رارهم

 a را ا ند رفص تدورب بول وا قو وص

 . وروقو قاصص تیاغ اوه ید نیزایو ؛

  هدنیصنم كرارهن راراکزور نسا ندلامش یقحآ «بولوا
 ۰ دیاوه «هلخممعاط هفارطا یار ناقلاق ند رلقاةاط» یک

 3 لالحا اوه هدرب هقشد «بوردارق تب وطر 1 ر

 زا ردق

 .رولوا دنمهدناف كب هدنقح اروا تارخت وب ندا

 ا د ا ا قد فلل یساوه لصاخما
 1 لئدس هعفد ضهم کرو ر لامس .ردطد نم كب

 ۱ ەك كى هدنقح ا هدنحا كل وک «ندنکی دسا

 ۱ ولوا لصاح هبوط رف رب

 نیرد كا «بویلوا نرد كب ۍراوص كنل وک لارآ
 كنوخسو نوح

 'ریکد یی وص «ییالوط لد وص یلتاط E ۍراک دک ود

 كل وک یرب لدسوع نا ES یزوط رد یوص

 نالوا غیص اهد و هد یاوص

 ءهدقعارف رب نادلوک هک دتبک لحاوس قرط قرش
 هلتسانم ول .رد هدکعا روهظ رهطا ضع ندیکیو

 هک ءراروید ( یریک د راهطآ ) هل وک. وب ییلاها اروا

 لامش .رد ر شما ( لارآ) لفرح یتوب رایلاوروا
 ( یک د حرف زا ا لیکیفت نفروک رب هدنفرط
 ) رافرط راس ؟ ران وط همام نیشیق بول وا هیمش

 توت ا ولا هسا
 رر کو ۱۳۲ سرقت ندرح یاذح یعطس
 . ردکسک و هزم ۳۸ ن ؛زیطس

 یکه دنقح لوکو ب كنن ویفارغج امورو نان و یکسا

 هنف ییوب «بولوا شوشمو یعطس كب یرلتامولعم
 د مالسا یکهداطسو نورق نارادتږناط
 ها ا ۲و تن تازا هیتشسور ارخ وم

 دالا با رک لا لیسارحآ هيف تاقیقح
 ویس وم هدنسیدالیم رات ۱۸۰۱ یکم كا كرلنوب هک
 «بولوا هطیرخ نانلوا مظنن ندنفرط (فوتیاخ)

 ۰ زر دہ : ويفارغح

 زای ید رارثا ضعب راد هنلاوحا كرلاروا هیلایوم
E :ردشفلوا هجرت هد هبهحزسنارف . 

 بے كناتسدنه ینعی هددنس (۸۲۸۱) | لار 1

 (هران) ءبول وا ره r 09 لاش ]

 ندنل وک( راهم ) نالوا لصاح ندنغس ون كنب روم

 اس عاص هدننلآ زا رب كنرپث (ناومس) «قرهقیح

 یر (لارآ) .رولیکود هشرپ (دنس) ندنلح

 م (هرا)و لوک (راعم)

 0 دشم

 ۱۳۱ دس رار هلا

1 



 .بولوا یرهش رب كنتم

 لیکشت لانق رب كاهرنمولیک ۰ نوع زی
 «ندنفیدلوا شاوب اهد ندنک ك دنس یایرح هک« رودبا
 یسقالت ٌهطقن ددنس لا لار .رصل فا اهآ
 . ردعقاو دن غ لوط ۱٩ و لات شر ۲۰۸ ٩

 .دنه ۷۱ هحریلکناو 11) لارا
 :E )ج ( e بی كناتس

 ا ضرع ۷۲
 . ردعقاو هدیقرش لوط ٩ ۱ و"

 وجغاب یرد و «شغوط هدن رېش (لیجسار) 1

 رفتن وا انا ۲

 لارآ كنب رن نوخس (۸۲۵۱۵) قسلارا
 برق هل یدل

 هک « ردیس هعاق سور رب ناک هدننیب لحاس كرينو

 هدن رب یسهعلق سا رب هدنمما (عار) كنفلناخ هویخ
 یلابش ار

E,ردعتا و هدف لو 8  . 

 هلا هیروس هددیاعس بتک (۸۲۵۲۵) ۶ ار 3

 قوت نالوا لماش یبرع یتارعو هریزج ۳

 ییغوا یجش؛ كحول نبا ماس هک «ردمسا نلیریو هپ
 . ردشف وا نظ ینیدلوا شلدبا هیعس هليمسا ك (مأرآ)

 هلا هصنایرسو «نویمارآ ید هرایادک و یایمس

 3 . ردشلهند یاوا نا هر هجن | دک

 دا اه را هرونم هب دم ها هم کم 8

 . ردغاط ا
„li | (Eugène Aram). — نحوا ۱ ارا 

 كنساضق (قرو) «بولوا ندنسالع 7

 ینیدل وانا
 «بودیک ههردن ول هدنګ را ۱۷ ۳۶ كدالیم .هدلاح

 دناربعو همان وي هکدنال هحریلکنا :دجلک ۱

 «هدنتنطلس نامز ۱

 هدقم زاب ییاتک تاغلر نابم نایسانم ی هدننب یرلن اسل ۱

 لوا هنس ترد نوا هایسهقناس قلجماقصیق «نکیا
 ۱۷۰۸ «ییالوط ندلتق ر ینیدلوا شا باکترا

 .دقرو هنس ترا :بوتوا فقوت را
 (رولو) ك .ردشق وا مادعا

 یبیلع ینبم كنباتک هیاکح رب
 د روع دز رس كناتسدنه | ۱

 ۔ارہکح | کیت مادا
 كركناهج یردارب «بولوا یری كهاش رکا یر

 تافو 2م دل اح ینبدل وا ه دنشاب ۶ ۰

 ند زاب هلماب وب ك

 . ردشل وا

 روپشم نالوا ند ]

 كن ردب عقاو ه دنعق ود (م ردیف هد (ه رک ا) پود ۳

 نفد هد راوح یمد رب ید دم هد رزوا ردشغل وا

 الهرم ولیک |

9 

 تكسهدلاو . ردشغ وا اشنا هر ر لز 55 رخ

 5 هد یعسا كنسەرىشىھ رو (داشال ود ید) یدآ

 و اسا
 یک ینیدلوا یننوم كنمما « ناخ » یسهلک « مناخ »

 -وا شنؤم كنمما « كب » ینعی « كيب » ید یسهلک « مکیب »
 . ردلیععسم هدیطس و یایسآ ءبول

E ~~ 
 شیر لامع E E ۱ ارصارا

 5 کو تارک عفاو ه دنف رط

 یوکرب هدا رب هدنوک یکنوک و «یدیآ ی رهس کسا

 ا عاق

 ندنارادمح لهد هدناتس دنه £ ۳۳ ك < ۵ ہے

 - بطق ناطلس یرد «بول وا 1

 هنن وروم تخم «هدنخم رات oN ءهدنن اف و تکسا نیدلا

 TS هرکص هنس 7 ءهدهسا شم روت وا

 بصغ یف حا و م شقلا ندا سم نالوا یدامادو

 . ردشغا

 1 ہری | ۲ ۳

 رم هنسهلک مارا » ] .نویمارآو | نابمارآ
 ۳ هلل روپ تعح

 ۲ 2 ۲ مس
 (ناوعتن) و ( ناو زا ) هدهیساقفاق نارا

ESوو  A۸قتل ود نارا هدنخح ران  

 ا ا هب هيس ور نذنف رط

 کولو ی را رک رو زار 1

 -ولیک ۳۰۰ یرغوط هبرغ «هلناعبت ندنرلغاط (تبی)
 یفارطا كنغاط (تسروا) «هرکص ندنایرح ثالهزنم

 ( هیلایه) و ؛ر ود یرغولط هب ونج «قرهشالوط

 ا دنتکلع (لاب) كره ندنسهرا كى رلغاط

 ۲٩۲ هادنتس هیلاش 9 كنیم تک «بولوا
ooنلحناس هدیف رد لاو ۳ ۳۷ "و یامش ضرع  

 یک هدلابب ( یحوک ) ند راس

 كنناخ «مال هفاج «بول وا هزمولیک ۱۷ 7 هدیسارجم

 یک ندن اب تب یصف تكتس» زا

 | نادا

 «بودا لاعب ندنغاط (ایوس روا) نال وا یعاش را ه ریه

 ۱ ۰ هلیم د راب یدم ك رتکد . رولیک و د هلن رج (رودا)

 .ردتاص هننربس رلیک تاحوک لحم ردق

 هی هب راب Val) اب ا 0

 ۔وایک عبرم ۵ ۵۵ ہدنرلطسو كنلابج ]
٦ 

A (4۲1۵۳ هحریکناو ) اتسدنه. 

 .رولیک و د ةر

  , (Aran)هن رم تم 9 تكنهسنار )

 1۷۸ E کر هدانا



 -ریص لابح هلسلس هک ءردیداو ر نالوا یب و بد

 .روینل و هدنلا كنابیایسا «هدهسا هدنلاش شاخ

 ی” كنه تب ۱ ك رم

 هدنناب « یسریوک لارق « هرکص

 1۷ كشت داو و

 ( الیو ) یزکم «بولوا یعهبرق ۲۹ و یسهبصق
 رادتقم رب زکلای هلیتهج یعاشرا ال

 Ny ۰ ۰ ء هددس ریلیب هان رب دشیتن ییادغب سد و راد واج

 ۱ .تیاشک هکناس یسلابها نالوا لاب بیک

 بول وا لهاحو رہقف هد رلدسا ید یسیلاها كع و

 داف ابق 7 نا ی هح زمنا رو هاب | هل ویاپسا

 ءراردم

 نا (نوراغ) هدنداو و

 ندک دشلرب 2 رود

 .رول وا لخاد هند ودح هسنارف

 )9 رب

 ندهسنارف هدرب و :هلقلیحم ود واو قلنابوح
 السا یف کاکا ها ایناپسا ؛هرکط یک دلم ول

 رارینیک را

 لع و .رينالپوط قلخ قوح ندایاپساو هسنارف

 .رونلو یروا ناد رک هدنسه ناه كتسيلاها

 یس ع لحاس كنايح وقسا (Arran) : ارآ
 رب هدناخاد یزفروک (دیلق) هدنک وا

 -ولک ۳۲ نوب نالوا هونج ندلامت «بولوا هطآ
 راک ٣١ یا نالوا هغ ندقرشو «هدایز نادهزنم

 فرط لامش بولوا اث7 نایاش یسه رظنم

 ر شفلوا قیرفت ندنرارر هلرلموروح وا كد تیغ
 هدنتس هنروا درلایق و هک ءردروئسم واف قاط

 و یغانط (لفتآوغ) نالوا یعاشرا هرم ۰
 قا قاط ر یکلاپ و زود هسا قرط بونح . رونل

 e وک لی کک روا ر 4 رت
 كا بتولوا یرلنایلو یوف قوج رب هدنرحاس

 . ردهزام

 برغ كنايحوقسا هک ردییاه (شالمال ) یرونم

MOISEراخخا یسیضارا زدند رلرش رب كن رلن اهل  
 تک ا نداعمو

 اهر ھا هحش رظن

 ز یییداشای ه دی) امت

 هطقن ll «بو)وا

 تیشحو كرشب عون «یکیییدلوا ز
 تک ند رلشاط مسح هلاق ندرلنام

 . ردن واح ید یرلهراغم ماطر هل را 1 هين | ابف ضعب

 هنس قود (نوتلیماه) یس»ه هفاک ناه كنسضارا

 ۳۲۵۸ /بولوا قم هنساضق (هنو) هطآ ا . رددناع
 . ردیس هر و (قیدور ) یکم زد راو یسل اها

(Arran) | 1هلرکید مانو  North Is) 
(dand | 2ربا .«ییهطآ لایش»  

 كس راهطآ (هسور) 31 هدند رط یی رع لام تلت مادی زا

 ی

AY 

 ۰ «بولپروق را زاب را (الب و)

۱۱ ۱ ae 
 کاو ه یو . رده اب هنساضق (لاغن ود) و عقا و

  ۳رس ۷۰ «ب ول وا هزنم ولی

 ردیعفل اب یسیزنکا . ۱

 و
۱ 

(Arran)1۶ ) هلرکید مانو  South 

 ۴ ربا « یرادطآ بونح » ییعبی ۵5

 . «بولوا هطآ چوآ هدنسیشراق یس رغ لحاس كهدنال

 اتق (یاولاغ)و «عقاو هدنلخ دم كن وف (یاولاغ)

 ۷ «نارآ كوي » نالوا کوب كرلن و .لاردعبات هنس

 ٠ روا ۲۳۱۲ كنتسهطآ ( روعتینیا) هلرکید مانو

 نالوا کج وکو ۵۰۳ ك (ناعشینیا) نالوا یسهشات

E E) 

 نالوا فورعم هلرلم سا ( جازا نالپا) و (دنالتسپا
 .ردقح» هرلنوب ۍخد راهطآ قاط رب كج وک تیاف

 وا یحتیاقر رهام تیاغو یعقیلاب یسیلاها ك رلەطآ وب
 ۱2 رلیلهدنالریاو « ار امکتم هل اسل "تلک یتسا«بول

 1 یرلزک رم
 Eo بول وا یس رق 6

 . رد راشغا هظذاحم یتسهع دق تاداع وب

 یلیک ) ی هدنارآ لوس

 3 . روینل و هقیعع رایآ ماطر هدنن رق و «ردعماج لاها

 ۱ هدنف رط لامش كنايناپسا ( ۸۲۸9۵۶ ) و

  كجوکرب هدشلایا (هراوان) مقاو
 یدنلاسش دز ولیک ۳۲۷ كن (ه ولمای) هک رد ریش

 هدتکنا كغاط ر نالوا یاشرا هزم ۲

 3 ها ددر کد كاد رو ر لی ودر هوا وسادی) و
LE eدوو راو  

(Arana) ۱(نتوعارا )  

 رب هدنناایا ( هسوغارس) هدنسهعطق ۱

 (ورا) هدرازب هلکن واو هنن رن ( نولاج ) هک «ردناچ

 ؛ زولیک و د .هنفامنرا

 هک

` (Aranda de Duero) e 0 ۳ 
 فر  Ee) 8هدعارا ور ود « ن - ٤  ۵هۆ 9

 `« هلاتشق یسا» نانلو هدنطسو كنا اپ سا « یس

 ربو:هدننیع لجالتس ارا (وزبود) «هدنسهعطق

 | اولو بشر عقاو هدنفانصتلا لحم ةكاقيرط جات
 وا 2 داو الاغا 8۵ رو افترا ۳

 | دالي ارشو قلیعاب یسیلاها نوت كنب راوج و د رہش

 .راردا لاعا مات لتیلک «بولوا لوغشم

de Mon-)دهه  
  Eب 0 | واقتوم ۳



 -وغارب ه دنس هعطق نوغارآ كنا اسا .«یمەدنارآ

 هزاد ۳۳:۸ و هدن رانک ا رپ ۹ «هدنتلابا هس ول

 هدنکشا یونح كنغاط ( واقوم ) نالوا یعافت را ۱

 . رد هبصق تكحوک رب 0 1

-ly| (Comte 1 Aranda) 

 ۔الیم «بولوا ندنلاجر ای یتوق هدنارآ
 تافو هد ۱۷۹۸ و «شغوط هدنح رات ۱۷۹ كد

 ندنفرط لراش یصجوا ندنرالارق ایاپسا .ردشعا

 «ریفس هدندزن (تسوغوآ ) یصحوا لارق ناتسهل
 اهدو ؛سیر هدسلجم ندا عاتجا هدلاتشق هدعب

 شاب هد ۱۷۹۲ ءبولوا ریفس هددسنارف هرکص

 یرادفرط یتسرس یسدنک و ؛زارحا ییدتسم تلاکو

 كنويسي ریکناو :درط ندایناپسا یرلتیوزج فلفلوا
 .یدیشعا دید وا کک يذوق

 اح كنەعمجج للام ane إس اسارا

ESا ن  

 ساسنارا ) كن نفروک هقیسکم ءقرهقآ یرغوط

 .ریلیکود هنبوق رب نلیئد ( یوق
 هد هیت كلام A0825) ) | س سارا

 ر
 ر

 ندنرفروک هقیسکم ییوق (ساسنارا) «هدنساضق

 دزاغو رب رورلا بعصو هدنرزوا كلیدرب راط ناریآ

 ش تردو مالغاص یاهل .ردرپش رب عقاو هدنلاعش

 هلا لاعش ضع ۲۷ ۵۰ یزاغوو «نیرد هرم
 .ردعقاو هدي لوط ۲ ٩

 Hamilton 6080-) ن وت)لیماه

 | یتوق نارا ایحوقسا 6 ۸۵
 | لارق هدنخح ران ۱ ۵ ۳۲ كدالیم بول وا ندى راسنرب

 (راوتسا ایرام) نانلو هیص «هدننافو ع وق و 2 (قاز)

 هالا یوم بولوا تنطاس ثراو نیقب كا هرکصند

 كشوك تیاف .یدیشفلوا .نییعت تموکح بتا

 برح نالعا هبهرتلکنا «هللوا مدآ رب زسریبدنو
 هرکص ند هقبال ريغ تاکرح قوچ رب یک كتا
 یقوتم ین جد «بولوا روب هافعتسا هد ۱

 ) كنب رادق ود ( هریک ) ی هدهسنارفو یسهحوز كلا رق

 روهظ لالتخا ر هد ۱۸۰۸ و |

 هسنارف هليطس و كن رلهق ود ( هریک ) یالوط ند وو

 س دنک ندنف رط یلارق 1 صیصح شاعم ارل \ ۲° ۰ 4

۸۳ 1 

 ردشعا تافو هدهسنارف هد ۱۵۷۲ .یدیشغ وا

 .رددح ك (نوتلپم) I یاش

 (Jacques تراوتسا ق

(Stuart comte A 

 -.اطیاض یرکسع صاخ كقاژ یجتلآ یلارق ایح وقسا

 كن وتلیماه ین وق تارا هج زنلا ا بولوا ندنن

 رخ ژم ؛نکیا شف وا نییعت یصو ء (نوتلیماه) یلغوا
 -روم) تموکح بان قباسو «شلآ یناونع كنوا

 ماست هنیلا كدالح دل (نو

 یروما قتفو قتر «بولوا لیکو شاب هد ۱
 یالوط ندنسهعقا و تاکرح «هدهسا شذآ هنیلا هلیماع

 یو یلارق ناکداز هد ۱۵۸۵ بولوا ماع روفنم

 هلع شوک یسیدنک و ؛رلشغا روبجم هکعا لزع

 (نوت روم) ینیدلوا بس هنمادعا ءهدلاح ییدلکح

 .ردشغل وا لتق ندنرط یر :ندنساب رقا
 هدب رلطس و كنا ايسا (۱062]۸۳۵۸۵) ۱

 دی ردام «هدنسهعطق هاش کی ناک
 «هدنب ونج هزم ولیک 4٩ كنیرپش د ردامو هدنتلایا

 روش وا یکم اف هرات اد تا
 لو رمد نکا هب هب ونج تالایا ندد ردام کر

 «هدلڅر نالوا افترا هربم ٩۱ ٩و هدنرزوا كنطخ

٤ Nلوط ها ۵ هل ا لاش ضرع  

 .ردراو یسیلاها ۱۰۰۰۰ «بولوا عقاو هدسیبرغ
 ینیدلوا هدنروص هدابر وروق یرافرط وا ڭنایاپسا
 هلبا نوک انوک راضشا یزاراوح ؛اربش و «هدلاح

 تیاغ یرلقاقوس «بولوا یکی ربش .ردیبک درمز

 ر كوي هدنفرط برغ كرهش . ردشوطو شینک
 الشاب ندتفرط بیلف یک کا هک «رویلو یارس
 .ردشف وا لاکا ندنفرط لراش یججوا بولپ

 ران وتس «بولوا یواح یرلعسر لزوک كب یامش و

0tیک ینیدلوا یسهچگاب لزوک رب نیم » 
 .رد زاو ید رلغابو رلنامروا

Ee 1ی یک  

 .روتلوا لق هد ردام «بولپریدشبت كايحو هرس

 نا ی ی

 «هلغل وا بیس هنسغل وا
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 یشراق همر لكنا هدن رات ۱۷۷۲ كدالیم هد ریش و |

 شل وا دقع هدهاعم ر هدنسهرآ اساسا ها | هسنارف

 . ردشعا

 ار كناتسراجم ( ۸۲۵۶۷۲۵5 ) ۱ ۱ 0

 رب مدس هع طو لد زا یه اساولس 2 و 1



 را
 ا (راب) ن هتندودپ یر را هل راردرپ
 اا « سوپارآ كحوک » و لوب » ندا ناس

 اراک كن رهش (هدرون) «بولوا ل.صاح ندنع

 2 یا شهرام لک ۱م
 هدن رلم وق كروب . رولیک ود هنن رم (سورام) ۰ه رکص

 ك٤د «یلزدلی» هح راج «ندنغی دنل وب یز و نوتلآ

 . ردشفل وا هيم ەت هما و نالوا

 ) ¶ هح ربلکن او 4 1 وا Arawa رلکناو ۸۲۸۲۵۵ )
 قدما یاب هدیب رغ ؛ناتسدنه

 ۷٩ ۵ (روپاروب) هک «ردبرهش رب كنغاجتس (جیدنق)
 هدیلاش ضرع ۲۱ ۱۰ و هدنسب غ باونج مرم ولک

 . ردعقا و

 Arravaks) د وجاي (Aravaks ۱ قاوارآ

 كنس ونح یاق ما ( A07 2k او

 یتس هم دق لاها كنكلام (هنایوغ) ناک هدنلاش

 (اییمولوق ) یدارفا هک ردموق رب ,ندبا لیکسشت
 ردشفل و یجدهدن رهطا (لیتن ) «پولوا رشتنم ردق

 (وهاارا) نانلو هدنسهبب ونح تاهح كب هعمج كلام

 .ربلق قلوا یرلتسانم هلیموق

 ی

 هب قرش لامش ندی رع بونح ES هلیسلس ر

 (و 1 E ضع Es یرغوط
 ۷۷ و لاش ضرع ۲ 0َ هم رق هد ندنغاط

 یسیطس و عاشرا ق هبقرش لوط

 .ونح یابد یرب كسک و لا ؛بولوا هرم ۰

 دن یرغوط ه قرش بونح ندی ع لامش . ردهدنن

 (ایدنو) یهلسلس وب ید یسهلسلس (رامب راکب) نالوا
 تئاتسدنه یسهلسلس لاوارآ .ردنا طب ر هلیسلسلس

 هر (هنج) و (لابجم) بولوا
 دل (دنتس) یی رهضوح عساو نالوا یک دز كن را

 -غ تهح كاتسدنه (۸۸۲۵۱۱)

 هدنتکلع (هنا ویحار | عقا وه دنس هيب

E 

 .ربنازوا رد

» ۰ ۰ 

 ندن لغالح هعاساپ

 كون ر رپ را ندنسا رک موج نالوا دتع ردق هنیصنم
 «بولوا ترابع ندتدارع هجا اب . ردهدنماقف دس

OSEANو اکو نام و وق  

 .رول وت یرلشاط سراوف ندکنر ره هد رایداو و

 .ردلوبقم كلو قوح تیاغ یرلرمم یلکن رو ضایب

 نوش روق ءرقاب ءشهوک «دوتلا یرهلوا ندعم

 وب رلشساط یالف

 و دره هنحا رحا ] لذ ول < هدهس ر وینل

 تّ ید راس هلا دمزو رولبو

 یسلاها

A٤ 

 E ا ندر ہلا وروا «هدلاح یرلقدملوا

 ۲ ..ررودیا یعس ٩ هکعا

 دوج یاقیمآ (Araukans) ن هاو 211

 ا دق لاها كل رلفرط (لیش)
 اروا یقاط رب كنیدارفا هک ءردموق رپ ندبا لیکشت
 ۴ نرهبشی راف هلرلل ویاپسا ندا طبضو فشک یر

 ا كنيليش د یقاطرپو ؛شنا دیلوتیرابلییش ییدمش
 . فورعم هلیمان ( ایناقوارآ ) مویلا هدنسهییونج تهج

 ۱ 5 رلشماکح هب هعطق نالوا

 ۱ لناسهن رکن ر نوش ز هایاربقابو لی وب هصیق رتاقوارآ
  نک اس هدیربغ تنامز برح o یورهج رعسا

 ۱ ماقتناو تافو هدننامز برح «هددسارلعدآ زاون ام و

 هح ر صع ءقرهارآ ریسا كح هد ا ناب رق هن رلهلا

 و هرس تاشو كن دن رلویاپسا
 یدعتو عظ ردق وا هر قح ان ندرالویاپسا هکلبو

 ۱ . رد راشلآ یماقتا كرایلاقمآ هانکی نروک

 ۴ .دددع تابرام نالوا یشراذ هرانافوارآ كرللوپ
 1 ییف رط ره ان كناشرمآ ت تافلت یرلکدرو

 ۱ ییدعش . ردهدایز هدندنع وچ كنافلتیرلک درب و نوح ا

 |` یزهدهاعمو هلاصم نالوا دابتموکح ليش هدلاح

 ۱ ( وآ) . ردعزام هنب راغلو هد هبایشح و تاکرح هلن و

 . هنب رلکنام كنواو هنهلا رشربو ريخ ر هل رامان (نالیا و
 ۴ :راذو ترشع . لری نایرفو لردا تذاع
 ۲ یر هدن لا جاوزا ددعت .ردهدایز یرکامبا

 یدهس رلپ هلآ یراق ردق ییدتسیا كك رارب «بولوا

 ره كش رایراق ج وزو E EY م دن قحخ 1

 لیتسا

 «یک ینیدلوا روح ET وار هک ریآ نور

 هد هنس و ت٤ نح را هدنوک هنسهحوق ځد یراق ره

 . ردهدنش ر وب رب و ناغروب ر هاب اونا تاق 6

(Araukanie)2 هدب ونح یاشمآ  .| ° 

 ر هدنفرط بونج كن (ىليش) اب ةوارا
 و توت )ادام هه «ردنکلم
 ۳ هدعب و «قرهالشاب ندنفرط بونح سر

 هلوسا رحم (وی وی) ردق هننرص كنلابح I (دنآ)

 دن ردق هرم (ایولدلاو) ًابونح قردلبرآ ندیلیش

 ۳ 2 یو نالوا یرعوط هن ونح ندلاش .رولوا

 ۱۳۱۱۱ اف برده اك ۰ یمب هحرد

 ۱ ید ابرغ «یکینیدلوا د ودحم هایت ربص كنلابج ةلسلس
 ا دهم رده هراغاط نالوا بیرق هلحاس



 .رویئلوب هدنلا كنیلیش یضارا رب راط هجو كلح
 نیما یتطالتخا هایکلام یک هد ونح اهد كلود 3

 تیاسو ۱۳۲۰ يا نالوا هرع ندقرش رود

 شق شقلآ ید یصطس ءبولوا هرتسولیک ۰

 ناسکس شع یسیلاها «هدهسیا هرتمولک میرم كی _
 ر «بول وا قلغاط تکلع رشراخ ندینک كی |

 نوچ ك ر قچناو «راقآ رارهن قوسح
 صوصخ الع .بولوا قوج یرلجاغآ .ریشبت تاناب
 «رونلو نکلوک قآ عور نالوا یافئرا هزم ۵

 ترابع ندک و توک زن زودو اط یسراپ فو 8و
 اط ران قوارآ .ردیا كب نوجا هتسارک «بولوا |

 هدنهف یاننا ۵ رلویاپسا بواشاب هدلاح رب قینغ
 شا مده ید یراهعلق یرلقدل وا شعا سیسأت

 قاب یسهعلق ( وقوارآ) زکلای ندرلن وب ندن راقدلوا
 ر رنافوآرآ . ردهدنطبش ك فو ۴

 هرلاع یجد هلیبق ره ؛بولوا مسقنم هرالیبق قوج
 .ارا صوصخ هنیدنک كنرناع رهو .رولوا مسقت

 یروا ییالوط ندبس و بول وا یدودحو یسیض
 درلنامروا ایرغنکا و «یازوا تیاغ ندرارر ید

 و «بولوا یسیر ر كنهلیبق ره .ردیفت هدنحا

 یرلکدتبا رببعت (قیساق) . ردا لاقتنا اثرا یخدتسایر
 یرکیدو ینامسج یر «هلبتفو هدنقوف كناسور و
 یا هیرلما ( نوا ) و (یکو) «یرهلوا ییاحور

 ندنفرط رلقیساف هک ؛یدبا راو ید یرلیموع سیر
 * رلفیساق هدنوک ین وکو قجمآ .یدرارونلوا باخنا
 وب لقتسم نوتسپ راقیساف «بویفل و هسیک هدنقوف
 كج وک لد قوح ر [نافوارآ « هلتهح یرلفدنل

 داحا هيلع ءانب ؛بولاق یک ترابع ندرلتهوکح
 هلتعارزو قلیحوآ رلناقوارآ .ردشهالاق یرلدوفو

 الا رب: لا یاد رسم هدنکلع :بولوا لوقشم

 نالوا لقن ندایورواو رو عون رب ءیعاوا كنس

 ید یرلن ویوقو ریغیص .رویشیت یعاونا كالوصحم
 ترثک .ردنیذل هلیسهدایز یرلتا ءبولوا هدایز

 .راقیح یعاونا كرلقیلاب ندرللوک نانو هدزوا
 یلیش كني ونج یاقیمآ (40) | وقو ارآ

 هدنلحاس رک طيح رحم «هدتکلع

 -راق :بولوا رېش ر هدنونح كوق كوي ر نالوا

 و هنرپهشو .رویلوب یسهطا (ای رام هتااس) هدنسس

 ۰ یعظس هک « رد رک يه كناضقرب یک هما

Ae 

۱ 
 ار

 .ردراو یسیلاها ۸۷۷۰۰ «بولوا هرنمولیک ک عیرم
 -رآ ) هدیبونج یاشرمآ (۸۲۵۱60) اا وق 2 5

 «هدنتلایا (ایو ر) اكتر وهجت (نتذح

 وصو هدنکنا قرش كنغاط (وقوارا هد هتسن وق)

 انا رپش ای ور هدنحما كنة ر در نکوذ وو اار ییز

 رهش رب ئ رکن اضق عقاو هدنلاش هرم ولک ۰

 .ردراو لاها ۱۸6 كنساضق «بولوا

 .ردقوح یزلحاغآ نوت زو رلغاب E ل

 ۔وق) هدی ونج یاقشمآ (۸۳۵103) / یا
 (اهایو) كن.سهعمج كالا (ایبمول

 ( هقوارآ) نلیکود هنغامربا (قون روا) هد روهج

 كنلابج ةلسلس (دنآ) و ءهدننیب لحاس كن ره
 یار ( سوال ) نانازوا یرغوط هقرش داش آ

۵ ۰ ۰ 

 4 زلف

 كنم ریش (انوغو) «بولوا هبصق رب هاد راک

 .ردعماج ییلاها ۱۵ ۶۸ و «عقاو هدندعب هزنم ولیک

 بول وا عقا و هدنراسپ لحاس ك رېن نعپ هدنسبش راق

 و هل رېش (وراپمآ) نالوا با هنتر وهج الئوزنو
 .زونلوا اوج تراح زن لاو هدنسهزا هّبطق

 هدن راطسو كناتتسدنه ( ۸۲۵۷۵ ) | . 1

 رب روک ودا هنمام زل( تک نییام) )۲
 .ردهزمولیک ۲۰ یسارم «بولوا رب

 لیوسهدی ونح یایناپسا (۸:۱۱) ۱) | لاهارآ 1

 لیوبسو هدنتلايا  [هيليشا ینعی]
 (هربادآوغ) هدنسب ونج قرش E كس رش

 «بولوا رهش رب مقاو هدنن رق یسهبعش رب كن رہ

 ۸۰ «ردهدنماقم یرابنا هیعرز تاپوبح
 . رد راو یسل اها

A ۱ ۱ندنردطآ (نیلف)  
 نا تایارا

 یونح كنناکرب ( تابارآ ) و هد ات کیا اس ره

 هرم ولیک ۸ 3 كن رهش هلی ام «بولوا ره رب |

 . ردعماح لاها ۷ ۷۲۱۵ و « ها و ه دنتسد رع لامش

 تالاا كنا لي زار
 ساایارآ

OEE RN)هدنع) )ایا ا  

 ٤ بولوا رهس 3 هدننیع لحاس كامرا (نوزاما)

 ع۶س و كن و زامآ هدنک وا

 1 )س ولوبارا
Arr 21108 ( ) لرمکترو 

 هزامولیک ۲۰ كنب رېش (هرووا) و هدنساضق (هرووا)

 ۰ ®« و

 < ۵ دنس رب زح (نوس ول)

(Arayales) 

 . ردهدابز نده زنم ولیک ۲ ۵

 هدنتلابا ) وي 11 ) ES رلطس و

 نالوا تس صنم ر جا هک « رد هب صو 5 هدنلامش



 حس

 ب را
 وا عقاو هدش رف كيهرد را نلیکود 0 (ساتاز)

 ۰ «بول
 ۔الایا كلود هروثآ (۸:۵۵6۵) | س برا

 قارعو ناح اب رذآ یی (هب دیم) لندن

 هلا اراسو (سیساب) یسیلاو لباب «نکیا یسیلاو معع
 ءا عفر یتلود هروثآ بودا نایصع قاقتالاب

 كن (هب دیم) ن نشود هنسهصح «كرەدىا مسش یکلاع

 كرهدیا ذاا تخیاب ینادمهو را یرادکح

 EY A رام ندنسهنس ۷۸۸ دالیلا لبق

 . ردشم ر وس

 | نابرا
 دل راس «ه دننیع

 .ردراو یسلاها ۲ ۶

 هنا رف هدنتالو لصوم ینعب هدهریزج
 لحاس تا رب (روناخ) نالوا بصنم

 هدنسبب غ بونج هزنمولیک ردق ۰
 هداروا (درایال) ویسوم ربا "هک ردلحم رب عقاو

 یتسهقیتع راثآ هیرولآ قوج رب «هلایرفح یارجا
EE 

 راد وارا كغل دوا رآ اب 2 ورق ) دوخاب ۱ اسابرا

 یا لا نایربو ندنفرط 5

 .راردما ظفلت (ایربرآ) راهقسوطو (اینابرآ) رادغیک ینو

 هک «یعسا (اینابلآ) نالوا لیعتسم هدندنع رایلابوروآ
 شمرو ییرافل وم اب وروا نوت هلیعضو ببسو قاقتشا
 شف هلردر یر ره دلا ییدلوا
 قفومهغلو یتفیقح و لصا دسیک «بوشقلاق بهار

 راد نی فک (ایابرا) ویشا «ردعمات وا
 ۔اورآ) یو «ندنرلک دمهدا ظفلت تفرح (ب) رلمور

 .اورآ) ید هنسیلاها «بودا ظفلت هدنن روص (ای

 ن) رایلن ام ندهربخا لک و هک «ردر شم د ( تبلت

 (دوانرآ) ايو ( تیوانرآ) هی ریخأاتو مدقن ك (و) و
 كنسهلک ( دان رآ ) هتشيا .رد راهشا لیکشت یتسهلک
 نع ییلصا كنو «هدلاح ینیدلوا وب قاقتشاو لصا

 نا الراع» دوخایو « دوب راع » بوارآ هدیس رافو

 جا وک یکا « دوعن

 رآ هلیسانعم « قادوانرآ» هدنوک نوک و هک ردق

 هرزوا تیموع اهد یربیعت (ایرییکشا) هدندنع رادان
 هنبولوآ كفل هقسوط یمسا (یربرآ) «بولوا لمتس
 شه وا صیصخ هن رارا وح

 ندرصع جاترب صوصالع «بولیناللوق یخد لیس
 هرحم «نانوب .ایلاسا ینعی هدنحراخ كل دوا رآ یر

 هدندنع رادان رآ نانلوب هدقماشاپ هدرافرط راسو

 ۰ ۳ 3 وا ر ۳۳ هو

 هن ره هر دتمع ق ق هراقاقتشا

 انعم قلد وان رآ «هددسدا

۸۹ 

 فیس هطساو یعایآ

 بر آ
 . دان را ران و «بولوا لوهج نوتسب یعسا (ایربیکشا)
 ۳.۱ هلیما رز ) هو ( ایابرآ) هرزوا تیموع ین
 1 هج دان رآ «رآ» : دجلک هر دهیم هحو .رارد هدکتا

 ا. ا ینهل « لاب۶ تولوا كعد هلرات
 . كد (نابرآ) «ندنفیدلوا كعد یجبای « یک ینیدلوا
 لوا لا هنس هعطق اب وروا 1 ؛ ردکع د سیب

 برج داو عاش ران دنا لاخ دا یقتعنص كإيجفح

 داوقاوب ید درد وا راو «ینیدل وا هب رآ ماوقا ندا

 راس یتح . ردققح یراقدنلو ندنراعدق لا كم
 ايو «شآ» دوخاپ « را » یخد هدهرآ ةع دق ةنسلا
 ا هنموع كماوقا و «هلفلوا كعد هلراتیسهلک « غرآ»

 «یک ینیدلوا قثسشم ندهلک وب یمسا (ایرآ) نلیرپو

 ردا کا یزماعدم هدو هک زاوا تان روم

 . رد و3 دنس رب ینیدلوا یرلفلا یلهنغ كل راهقس وط

 كنا لیوح هب (ر) ایرنکا ید یفرح (ن) «یک
 یسدلک «نابرآ» قوا ندتساضتفا كرات
 « دوانرآ» ] .رد راشعا لیوح هنلروص « ر رآ»

 | روت تعارف 2 راک 6 قلدوارآ» و

 ۳ ی هر واب هلا ایه و (۸۲۲۵۲)
 (دلاو ره و) ندا لیکشت ین مطح د ودح ۱ رد

 هرم ۸ «بولوا یهو رذ تسک و لإ كدغالم

 كج وک» «بولید ر رآ كوي کو . رد راو یعاش را

 E هدنعافت را هزم ۱ ۶ ۵ ء كغاط و ہما «رب رآ

 ا لام كنه ورذ ییا و . رد راو اهد یسهورذ 3

 ناید (قنالب نکر) هک «رویئلو یوک (ر رآ) ه دن

 ید رار هلکنواو هنبربم (نکر)
 . رولیک ود

 كنهسنارف ( ۸۲۳۲۵۹۱6 )

 e e «هدنتلابا هلسر 1

 هطقن كنبراربم (هوارب) هللا (هنیدروث) «هدنسیبغ
 ۲۸6۰ «بولوا هبصقر یزکم اضق عقاو هدنسبقالت

 اف كہا «یرافاجوا شاط «یندعم روک «یسلاها

 قو یسا لوق شد هدنلاح بارخ «یراهقشرب

 یروا کسا تیافو ؛یراسیلک قلرصع زکس ید

 9 راو

)Arbroah) |اس كنایح وقسا < 

 هر 0 ری تاوررآ

 الا لک
 ا سقام) ويسود ندنسالع ناسالا رغ یغیدلوا بکرم
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 تار

 هدنسیقرش لاعش هزم ولیک ۱۰۲ كغروبمدا «مدن

 رویشم «یسیلاها ۲۰۱۷۰ «بولوا ناهلو ربش و
 .ردراو یر هناحابد و ی ره راق دنبلوت

 روم هدن ریکد لاش هد سرع بوتح هزتمولک

 هک ءرویتل وب یمابق (لب) |
 بودشعل وا 9

 ۲5 دربش

 هکر راتفرت لزوک هد رزوا

 (اینابرآ) هدنناسل هقس وط (۸۱۲۵۲1۵) ۱ رد
 « قلدوا را» .بولیالل وق هدنماقم ] ۰

 ارم هن ردلک «قلدوانرا» و « ایابرآ » ] .ردکید
 تار كالو هيناي «هدقلدوا را س [ .هالروب تعج
 یرکرا هلی ونح مسق تكنساضق د ولوآ ,دنغاعس
 ثحوک رب عماج ییرااضق شل ور وقو , راهخ ننغایمس

ERIEبوا وا لح رب قلغاط هک ءردیمسا » 
 هللقلنابوح هرزوا تیرنکا یسلاهآ نلید ( ررآ)
 .رذرامدآ ر وتخپ تیاعف ول هم

 هدرلهب رام راسو یشراق هغاط هرقو نان وب هلیتفص
 رکاسع «یکیرلقدلوا شمرتسوک رلقلرارب قوج كب
 ربع و تقابل زارا ید یرادارفا نریک هم هیظتنم

Eهب واعم  

 یر هیعیبط تراهم و لیم ید هرعش كرل و . رد رلشعا ۱

 يراكدعبا داشنا ةهاد هنر ولوا یرت داف «بولوا و

۱ 

 . رد رلتداع قالغا هل دین رم

 بولوا عساو اهد برا دیش لا
 . ردلماش ید ف ( ایر را )

(Robert d’Arbrissel۱ „  

 O اار | لسررآ

 ؛بوغوط هدر ۷
 زن وف) هک ءردساباب رب شغا تافو هدرا ۷

 .ر دیس و كنياحور قیرط رب نالوا رببعت (تلوو 1

 ( ۸:60, Arbon ) نو رآ ۳ ورا
 رهش رب هد رحم لحاس هدیع یاش رفآ

 .یدا روشه هلی ر اش رسا هيتقو هک رد

 (اروح) كنهسنارف ( Aros ) | ۱ ساوزآ

 وا ریش رب ۳و 1 اضق هدنتلابا ۰

 ییاچ ( هسنارییوک ) نلیکود هنیرهع (ول) بول
 ندویل و
 lal ۷ ۵ و ؛عقاو

 مس

 | تونتورا

 . (سوزن وم) كنایح وقسا هدنخګ رات ۱۱۷۰ دال

 هدنرزوا یطخ یو ربمد ندیک هن وسنازب

 ل . ردهماج 4

) 

 «ب ولوا ندنسایداو ابا راھ

 | اھم كنه هلکنا ۱

 برا ۸۷
 <« شوط ه دنس هب رق ( تونو را) هدا رو یرہش

 هک ا رق بودیک هبه ردن ول .ردشم | تافو هد۱ ۷۳۵و

 (بو)و (فیوسا)و ءشفلوا نییعت هنتنابط كن (هن 1)

 كرهدنآ تسسانم دقع هلوسایدا كويب كا كنتقو ی

 7 قلعتم هایداو نونف . ردشمک هنسهرص ك زلن وا

 راوی )اب الت

 «یودح یلایکاو نازواو تاکوکسم كنيمدقتم» : یر
 یداو «رلباتک یناونع « تاعلاطم هدنقح هدغا» و

 را رسا قند یر
 لناونع « ی رات كلوب نوح» و «یرلهرطاخ كس

 هبهتسلا راسو عبط هلتاعفد رلت و . رد رانا ریمآ لزه

 ا. ردشغلوا E حد

(A0 3(تنسهر وح ابد راس  

 ا ll ۳ رورآ
 ندنفیدلوا قلنامروا یرللحم رثک ڈک ءردب رب كغاهس

 ف هک ءردششارب رات ] قوح

 و . ردشل وا هست رسا و نالوا كعد « قلحاغا»

 «بولوا یرهش ( سورات ) یرکرم یکسا كتهعطق

 «هلغل وا بارخ ربش و هدنامز یمالیتسا كرلب رع

 ید و 0

 Carta de) ۱00۱۷ — gغgl هد ه راق ) كنهعطق و

 رد رویم اوف نالوا هلیمات «ىدغاک نوناق » یتعد

Arbogaste )عب ( لاف ) )  

 1 تب رلش وق هسنا رف کسا | | تساغوبرآ

  (ناینتنلاو) 1 ندنرازوطاربعاامور بول |
 ارعا هدنح را ۳۸۸ كدالیم .یدیا ندن رارادرس

 ی (روتشو) ییغوا ۵ (مسقام) ناشلاچ هبصغ یفلروط

 دم ۰ نایند (رآوت ر) «هنس رز وا یا لتفو ب ولغم "

 یتموکح روما «هد هسا شفل وا نییعن هنتسای ر هيل اع

 یتسیدنک (ناینیتنلاو) «ندنکیدتسیا قلآ هنیلا نوتبسب

 «ب و رب دتنا لتف ۹ (ناینیتنلاو) هدنخم ران ۹ ۲ «نوحا

 : شا بصن روطارعا قیر هدا( نصف

 یرلت سرب تب نالوا شم ها ل لوبق ینلن ایت (ELS رحو

 نالوا شمل اا مده «ه رز وا لا رادق رط ها الجز |

 «هد بسا شملشساپ هکعا الات SERE ی ۳

 (هلیک ۱) ندنفرط (سود وشت) یر وطار | هینیطنطبق

 .ردشلوا ر وب دقت فالئا «هلغل وا ب ولغم ت رد

 گر

 هدن رلطس و كح وسا (۸۱۲۵۵۵)

 (سزتس و)و ءهدنتلایا (سرنسو)ناک
1 



 برا
 رب عقاو هدنسیرع بونج هزتمولیک ٤۸ كنیرپش
 روا تر (هغو را) هک «ندهبصق كوو

 -رآ .ردهدنن رق كلانق ر نالوا یم همان و هنيو

 یرالوک ( رالیم ) هلا ( رادخ) لانقو یرم هغو
 .زاردبا لیکشت قیرط رب اص هتنافس ریس هدنسهزآ
 لو رفد ر .ردراو یسلاها ۲۲۷۰ كنهبصق

 راس كجوساو هلا (لوهقوتسا) ییهبصق و یطخ
 هتسارک و ريمد كوب .روبدیا طبر هيس هپ ونج دالب
 یراوص ندعم هدنراوجو یرلهناخ ریمدو «یتراحت
 .ارطا «بولوا ندنراربش مدق لا كج وسا .ردراو
 . ردشفل وب هقیتع راثآ ضعب هدنف

AON) | ۰ 1ندنسیحاوت هرحموسا  
 ۱ ام یر (یووغرو)

 -وا یناهلو هبصق كج وک رب یزکم اضق هدنلحاس
 یسلاها ۱۳۹۵۲ و یعافترا هرم ۰٩ بول
 یسدعلق کسا رب شلپاب هدیشامز (ریی) .ردراو

 هدنسهرآ ايالا هلا ایلاتا هدننامز رایلامور هک «ردراو
 یسهظفام كنهداج كوي نک نداروا بویلشیا
 یساضق بس .ردن دعالق نالپای نوحا

 .ردراو یسیلاها ۱۳۰۵۰ «بولوا ترابع

 هدنتکلم نوغارآ كنایناپسا (4) ۱ 9
 ندنغاط (وغتیمود ناس) هه درب رب ) ۰

 ییا مان « یسهرآ لای » و « یسه رآ ایسول » نیا

 كلهرتمولیک ۱۰۰ «بودیا لکشت
 هنغامربا (وربا) ندلوص هدنراوج (رالاغ) «هرکص

 .رولیکود

 قینایردآ (4۲50; ۵۲6) هار دوخاپ ۱ ها
 لحاوس ایجالاد كنایرتسوآ هدنریکد ] ۰

 یسیلامش دا كن رک وب ندراهطآ نانل
 و هر لعاس ناتستاورش «بولوا
 ینیدلوا شلرتآ هلزاغو رب راط ندنسهربزج (وغاب)
 هزامولسیک عبرم ۱۷١ «ییوب هزنمولیک ۱۱. «هدلاعب

 ( ورن راوق ) 2 ی

 هنغاچس (هراز) .بولوا عقاو هدنلخ دم كن زفر وک

 ند هب رق ۱

 نده رد

 9 هدنسشس راق

 ردزاو ییلایها گر و

 . ردعب اب

 .ردراو یرلرمرم لزوک و یره «یرلتام

 یسوفن ۱۰۰۰ و یمس هلیعسا كنهطا

 .ردراو یساسیلک رب یسا بوق
 هدنتلایا (هناقس وط) كنايلاتبا (۸۲۳1۵) ۳۳ 1

 رب كنیرپش (هایس) پولوا یاچ ر ] 7

 روا «یران و وق و ریغیص «یسیهام دیص

 یزک مع
 هب رق 5 یواح

A^ 

 .ندایرح

 ارد .كاءهرتم ولبک و روک ه دید رش تش اس

 هيرا (ه ورموا) نلیک ود هننریکد ا رم

۵ 1 

 رودآ) هلا

 . رد راو یعاش را هرس ۱ 0

 ۱ ۱ وب تعحارم ةو » 7 «| 0 لسد ۳

 ۱ دایرا

 .ردشخا ثافو هد ۰ ۷ و

 ۸۹ و ء شک وقف ۳ تص (سب)

 فتم ك (لوت رآ ) روطاربعا هدنخ رات

 ۱ .لغوا ك روطاربعا روک كم .یدیشقا ب ولغم یر

 ء ردشقا طبض یی (ایولاب) هدننامز یول « قحوح »

 .ردشلاف ءدنلا لراراع اذه انم و لا ندنقو وا هک
 تموکح دن را ۱۳۰۲ كداليم یسهلالس كنو

 اینافو كنایردن ۲ یجچوا هدروکذم خیرات «بوروس
 .ردشل وا ضرقنم

 هب نیس ) كنهسنارف (۸۲۵۸0۲) ۱ وار ۳

 (درام) با (ژروا)«هدنفابا(زآوا
 ۱۷ كنبرهش (ییروق) و هدنسیقالت هطقن كنب رار

 هدننونج هزتمولیک ۲۲ كسرابو هدنبغ هرتمولک

 ۲۸۲۰ ؛بولوا هبصق كج وکر ب یزکمم هیحان عقاو

 «یسهناخابد «یرازاپ زوموطو تابوبح «یسیلاسها
 ندننامز رایلامور رد زای راج قایوقو بارشو

 یمسا کسا .رددوحوم یرلهارخ لراصح رب هلاق

 نده رق ۱٩ یسهیحاب س . رد ( ۵ 0

  .ردراو یسلاها ۱۰۱۱۷ «بولوا ترابع

 هذنساضق (قالیزوا) هدتلایا (لاتناف) كندسنارف

 ۲۱۰۰ «پولوا دوجوم هبرق كوپ رب لمان و ید
 ۱ . رد وا و یسلاها

 هدند ودح یوطاتآ كنهیسو ر 1۳

 ىل رب دلح | یاپ 2

 «قرهلآ خد یییوص كباچ رب نالوا هدنس هاثم یعایآ

“+ 

 . یمدقم ندنو «ه رکصندک دک ندنما كن رش صراف

ITا دلی هل رب  

 CE rr و «قروهل وا بوم

 . (نوراغ) E لزوک هدنتلایا « هن ريد تس وا »

 ۱ E یراهض وح ا(

 ۱ ترلوا ارم ۳-9
 ۱ «شع ؤط هد رات ۸۵ ۰ فراق

 1 ۔رانک كنبربن (افلوو)
 | یر یراراع نالپووق ندیف رط هرباس ماوقا ندنو

 . (واروم) هلینفص م

 , UNEار 2 ۳ 9 ی ۱۳



2۳ Fa کج A5 ak 

 2ی

EO O 

E, را 

 . رولیک و د هنغامرا شارا هد شطح دودح

 (سوساب رآ ) هد هينا و ةعدق ےراوت «ب ویلوا هکر

 (نایروخنآ ) هسیا هد راباتک یم را . ردشغل وا رکذ هبد

 . ردروک ذم هلیمسا

 هدنسهیقرش لحاوس كنايلاتا (۸۱0] ۳ ۳

 رهش رب شفلوب هدنبرق كن رهش (اجوف) ]
 (پیرکرآ ) و سیسأت ندنفرط رایان وب هک «یدبا مدق

 .یدیشفل وا هیعش
 هدنتکدم لوبا كنايلاتبا e دب را

 دلایا (هروال یدارت) ناک) 2«

 هزم ولیک ۱۳۰ تلخ بش هاو وسو هدیاضق روا

 هدنسهرآ هب کیا هدنرق ییاچ (ونرییف) «هدنبونج
 هخوح ابق یسلاها ۵ بول وا رپشرب عقاو

 -ارخ راصح هلاق ندننامز را (مجهالپ) «یرلهقت رباق

 یس روک شاطرب هلاق ندنن امز ریاتور هدنب رق و یرلهب

 ایم امور بول وا ( مونیب رآ) یک دق مسا .ردراو

 طقسم كن (ایغا) و (نورچج) (سوب رام) ندنربه

 :ردتشأو

E(ایسسنالم) كریبک طیحم رحم  
 كنسهطآ (اینودلاق یکی) عقاو هدنمش

 ء نادو زار كح وکر ندر ازح (بلب) عقاو هدنلامش

 2 ه رحم وسا 9 ل
 OREN aS (عوز) كن بس هم اد

 زراو
SUیرلخ روم مدق نانو (۸۲۱۵۲۵2۵) ۱  

EAN. ۰ 

 هک ء رد رب كرلینهراو هنیریزو
NNEو  E 

 ] .هلروي تعحارم هنسهدام

EEہدیلامش یاق مآ (۸۱۱۵۵۵۸۵1۵) ۱  

 - ون یتلایا (كيک ) د (نوینیم ود)

 تنس) كتلایا «بولوا یرب كناضق قلا ندا بک

 زودی ردعقاو هدنمسقیکهدنب ونځ ی رېن (نارول
 .ردنبم هقبدلوا «بولوا ترابع ند رله كچوک یو
 (روفناق)و (هلوقین) یرلک ویلا «بولوا یرهن حاقرب

 .نارول وا تیم ایوبی

 یعطس .ردراو یندعم ریقاب صوصایلبعو یرلن دعم
 وا ۱۷۱۱۱ یبلاهاو :هزام ولیک بیم ۱۷۳۰۰۰

 رد

 مشضارا ۰

 < رد

 ت 1 ۸۹

 ریلکنا یروضفو زسنارف ی۰ ك رلن و «بول

 هنوک ندنوک یسلاها كناضق و

 . رد رش (فوتسیرق تنس) یزکر ع
 قلوا ( ناید رآ ) لصا (۸۲۱۸۲۵) ۳۳

 تعحارم ههکو ] . ردلاقحا برقا |

 .ردیلهدنال رباو

 و

 نو

 ۳ ید وی

(Artabrum Promontorium) 
 لا تانایسا درالاموو ی راترا

 ردعا یرلکدریو هنن ورب (رتسنف) عقاو هدنسب ع

 ۱ .4ل رو تعحام و زمسینف « |

 اه RN. ۳ ایس ناس رال هدشالو نو زبرط

 رک د هر هدنع EL E ۱ نیشانر

 كح وک رب عقاو مد یا سه هم ولک ۰ ث وزب

 . رد هبیصق

 34 14 13 ۱ نرفاترا رب كل رایدنفسا (۸۲۱۵00۵۲۵6۵) )
 یسلاو لوطا | بول وا یرد

 - ر وه ناب و هرب زو رب شا هب رام هل رلی اب و و شلون

 (رفد را) یللصا كوب 0 نایرب و ندنف رط یرلخ

 [ هر وپ تعحارم هب هک وب ] ۱ دسل وا

 ,ATiaxercêe) ا ۳1 ۳۳ 17

 یسا لزیسا رسد ر 04 7

Ntالاح هک ابر بش ها رخ  

 ) رشد رآ »] . ردليتسم هل روص و ه دی دن رال اا وروا

 ۱ .هل روپ تعحار هو دام

ATشاد را ) ( ۵  
PIا 1  

 اط یرلخ روم ناب و كنا ۱ ۰

 . ردیشش وا لوبق ندنفرط رایلاورواو «فی رح ندنف

 ۳ هاب روی تعحام سد اه »¢ نسساد را » |

Eالو مورض را حج وند رآ د وخأي  

 نوت راو و دی ساصف رب دلح كش

 كور روح ندا طا رقم ERS ا ؛ رهش

 هد رزوا كايق رو هدن ر ES RE نایکود هبوص

EES.راوپسم و ك وب تب هلب 5و هک <  

 ۱ ی ۱۳ زر عن یدش «نکبا شوا رهنش زب 3

 - وه ئ یرهارخ ن i REI یسا OE یس هاخ

 نا

(Artana)هتل او تنفس یاییایسا (  

 نولتساق نو نکا 1 هیسیلت ىع ]
I 

 كنغاط (نوداپسا) E E كنتلایا |
 NEE «بولوا عقاو دی یا |

OR 

 رد راو .



 بل ر در آ

 كنیلاش یایایسا (ادزهدد) 5 1
 ۲۰۹ لندن ولشاب ,تسلابا (هراوان )) ۰

 «بولوا دیص كح وکر هدنسد ع بت وئح هزمولیک

 هل ردلق و طاح هلا روس دراو یسلاها ۰

۳9۹ 

 .اشم كج وسا (۳۱۵۲۲۵ ۱ "۳
 و ۱ یدیرا

 - وا لدن ویعیبط یالعو اطا ربه

 ۱۷۲۵و «شعوط هدنح را ۱۷۰۵ ددالیم بول

 هدر ندن رال ودح ( مادزنسمآ ) هدنشساب جک هدنګ راب

 كت (هنیل) ندنویعیبط هذنئاسا .ردشعا تافو (فورغم

 یو خیرات كرلقيلاب «بولوا ندنسابحا

 -افو كنسیدنک یرتارب ریتم تیاغ ینیدلوا شم زای
 . ردشغل وا سن هلته كہلاراشم ه رکص ڭا

)Arterne) | ۰ “ ۳(سقاس) كەي سور  

 ی هووام گام ا
 ه لس ودح هز ولیک ۱۲ كن رهش (نزواهرگناس) و

 نلیک ود هتغامرب | (بلا) رار هلکن واو هثب روم (هلاس)

 هبص ر عقاو ب لحاس كنباچ (نوزسنوا)

 رو یرهی هدنراوج ؛یسلاها ۳۸۹۰ «بولوا

 .ردراو يبوص ندعم

 سا یا ریو اب یاییک ( ۸۱۵۵۵ ی
 ندا مح ناشاغوا هل ریسک ا و «

 .یدا ثایح 7 هدب رخ رات ۳۳ كل دالیم «بول وا

 تاقکا را ه دنفح مظعا ریسک ا و «شماشاب نسب رو

 . ردشم زاب

Artémidore ( 95 ) نان و Xš 
 نودا

 : ردیعا ا ح وا ند رمهاشم ۰

 لوا a ند د دالیم «بول و | ندن ویفار عح یسیحرب

 ا رکاب را .یدا ثایحرب

 ری | بس رد شلجب هنل و یرلدهنح رب ضعي

 لا لند ويد سه «بوا وا ف ورعم هلیم اب 0 (هدینق)

 رد راس و

 نا لکشت هدناع

 ی
1 

 ل سصیق «بونل و هدامور هدن رل ران و

 نالوا ش

 یی واتس .یدیشم ال وا عاهسا یدهسا شمربو

 ندنسهسهایق امور ؛بول وا لغولسایا یعل یل(سفا)

 یدا تایحرب هدننامز كس ونس

 ربخپ, هنسد دنک ندا

 - زاپ همان ریپعت رب

 اب ورواو ءعبط هئاعفد ؛بولوا قاب مویلا هک ءردشم
aردشفل وا هجرت  . 

 نالوا هانک ندرف ( 615 ) سرا

 ع UA ك لا مان ( (هن ای د)

۹۰ 

 ۰ ردیعسا فو رعم

 ۳9 هردو

 موبلا «بولوا عقاو هدنسی غ ۱ 1 یقرآ
 تو ی اقا ) نلید (موردو)
 1:۸۰ نداد الی ی رب «بوا وا یسهکلم ییا تنم دق

 كنب راد ناربا ندبا رکسع قوس هاو لوا هنس
 یعی) هنیمالاس «پودیک هنس ه رام نانو هدنتیعم

 ؛شمزسوک تراسح هداعلاقوف هدنسهطا (هنیکا

 وط ندعبش و قهر ييدمروک ییغلیش راف ارخومو

 .ردشلوا فلت بوت آ ندنراوبد هعلق رب دک نال

 «بوزاو ه (لوسوام) یردارب یدنک یسیهکیا س
 .ردروهشم هلیطارفا كنتبعو قسشع نالوا اکو

 (لوسوام) موقم نالوا قوشعمو ییوزو یردارب
 (دسان راقنلا) کو E «هلکغ | ثافو هدنشاپ

 هرب و هک «شمربدبای هر ر نازم هداعلاقوف هد

 ضع كەر وب . رادشمکس هنسوسص هعبس تیام

 دو هدموردوب هدننسیدالیم خب راب ۱۸۵ یضاقنا

 .ردشفلوا لقن هدسهناخ هزوم هزلکنا «بون)

alزوس غآ ( ۸۳۱۵۵1۱۲ ) |  

 E لامش كنس ۱ مویسع را

 همان وب هلبسن هرق ینعی ( سیم رآ) هک «زدیمدق مسا
 قوس هلان و لوا هنس 2 ۸۰ نددالیم . ردشفلوا هيس

 كنور وب یمسق رب كنساغود كرلیناربا ندنا رکسع
 .ردشع اپ «بولیوط هب ه وط رف را هدنکوا

 (وجنآ) هدسنح را ۱ 4,٩۲ كدالیم ۱ ن را

 نی رب ناب را روک ذم رفع ی. ار دع وطا هایت ی

 ییالوط ندر هوه ضعب .یدیا یعورشریغ دلو
 «بودیک هنن رهش (هسورب] «قرنلوا درط ندننطو

 كردیک هنامو ر ءهرکص ندقداشاب هلکلدلجم تقورب

 ضعب ندنفرط رلاپاپ مان (نالق) ىج دیو (نویل)
 زاو ندوچه «هدهسیا شلنالل وق هدرلت رومأم انتعم

 هئالیم .«یقیرهنلوا درط ید نداروا «نوهکیدم هک

(Arétin)بول وا ندنسا روش ایل اتا  

 9 وا

 ۱ ۱ لا ا هو (سیمگ دم ناژ) هب واک

 «ب ودیک هکیدن و «هنب رزوا ییافو كسنررو «هدنگ رات

 ۱۳ ا ماا الرغ كنق یدنک

 «لدنخی دم روط یر ؟ ندکعا وک ییراسن رب و را رکح

 -وا روج هفیطات هل را +ب ده ربغآ EES یسب رکا

 oes هنسەدام « هناید » ]

 ) 1 )Artemi56كنيلوطان ساحل 

0 
 تی یا ی



 تر و

 كم رک زاو ند وه هلقایط هدیسیضعب «هدهسیدرلرول

 یس نسم تاب وعه .ید راردا دع بسانم اهد یلو

 هد هیهذم روما «قرهلوا ندبارغ «بولوا قوح

EESهدنحم را ۱۵ ۵6 .رد راو ید  

 روک ذم كنايلاتبا س . ردشلوا ند هل وک ق وح هدکیدن و

 خد هد هرب وابو «یشک جاق رب رکید ندن رېش (وح رآ)

 . رد رلشغل وا دهیم دما وب هاع ر

(Artense) 1 <کیغاشآ كنهسنارف  
 - هیحان ییا ر هكتلانا (ایرّووا)

 رپ رب تبنم زآو قو وص «قلغاط ترابع ندنس
 کی

ETهعطق كدنو كنايلاتبا (۸۱68۵6) ۱  
 :اضق (هنوح) ك ضد وا) مس 4

 كوي هدنل امس هزنم وایک ٤ كش رش (هنوج) و ه دنس

 . رد راو یسل اها O «بول وا هب رق رب

 4 ا 142 : سس
 ثا سعت كنەسنارق (Artois) ۱ ساوترا

 كنسهیلاش تایالو هدنسهع دق

 بول وا یربش ( سارآ) یرکرم هک «یدیا یرب
 يونج «(تویامه) هلا ( ءردنالف) اةرشو ًالاش
 ۔الو (اید راقی) ییغاشا ابغو (ایدراقی) ییراقو
 6 ء«هحاوه ك رک هعطق و .یدنا دودحم هل رلتت

 یسیدنقآ ك روض رکو هج هیعببط لاوحا كنيضارا

 «بولوا دناع هکنلف و هقیعلب هدایز ندةسنارف هجنهج

 یلکناف یرکیدو زسنارف یرب «یک (هردنالف) هدو
 رخ وم قحم ۲ ؛یدیا مسقنم همس یکیا «هرزوا قلوا

 زسنارف یمهلج كتسیلاها .بولید و وا یناسل ثاتلق
 كتالو و . ردشمالاق تحاح هد هيسقت و «ندنغيدشل
 «بولوا تبنمو زود یسادعام ند راغاط یکه دن ونح

 تک «یتوا یجبرش «تابوبح یالوصح هچلشاب
 وا زآ یرلنامروا .ردهیز تارو شعب و راقب
 نلید بروو یروک ندعم هنر نودوا «بول

 .ریلیاللوق روماچ حونرب لکشتم ندنس روت تاناین
 هل و یرلپا كن یر نده وا هدهعطق و عیانص

 اش یربن (سیل) كنهعطق و هدنامز سا .ردشلک -

 کهدنونج كروکذم ریو :(یتیروم) یعسق یکهدنل

 و .یدیا نوکسم هلیموق ( تابرتآ) ید یمق

 هغلوا یربش (سارآ) یزکر م كنمسق یجکیا

 .ردشلیند (سآوترآ) هللیکن «یرهلوا قتشع ندنوا
 :هرزوا ییداع کسا كنابوروا : هیت و هعطخ ی د

 ت 1 ۹۱

 (هردنالف) قلهرآ رب كرد ریو زاهج هنن رزبق رادیکح

 هاير سوا هدعب «هنن رهقودو تنوق (اینوغرو) و
 دقع هدنسد دالیم خراب ۱۱۹ .هرکص ندکدک

 «بونلوا هداعا هب هسنارف هلیسهدهاعم هنري نانلوا

 هد ۱۷ 1۵و قالا هنب رلت ال و (اید راقس) و (هردالف)

 رابتعا قلتثوق رب «قرهنلوا ذاخحما تیالو رب هح را

 مقاو هدنش را ۱۷۹۲ كنهسنارف .یدیشفوا
 یسهعطق (سآوترآ ) هدنسهد دح تایسقت نالوا

 تنس «سارآ یتعت «ییمش هجا اب ثنتلایا (هلاقودا)

 تكنساضق (یورتن وم) های رلاضق موا تنس «مونب «لوب
 .ردشعا لیکشت یتسف رب

)A¡( ۰ 3بلآ تلا» كن هسنا رف  » 

Eب ورک هنتلایا (راو) «هلن اعبن هدنتلایا » 
 «هرکص ندقدالبوط قیروص دراهرد قوح ر

 هنغامربا (سنارود) ربارب هلکن واو هن رپ (نودرو)

 . ردیاج ۳4 رولیک و د

(Antoine Artaud) . — ]نا وطن 1 1 

 لاغتشا هلیلع هقیعع راثآ کنهسنارف ۱ دور
 هدنح را ۱۷۱۷ كدالیم «بولوا ندنسالع ندیا
 (نوبیل) .ردشقا تافو هد ۱۸۳۸ و «شعوط

 « قیازوم» هلاتک رب هدنقح ینهقیتع رانآ یرپش

 . ردشم زای ربا ر هدنقح یوصا مس ر نلیند

 Arlaud de) 110010) روتنوم ود ۱ ا

 ۱۸ ٩ و «شعوط هدس ران هدنخ رات ۱۷۷۲ لدالیم

 «بولوا ندننیخرومو ابدا هسنارف

 لی هده ارو امور زر دقعا و یا
 رب هدنقح (لوایک ام) روپشم بول و ریفس تقو

 0020۵۲9 ظ۸0-) «تانناک روصم» كنايلاتا ءهلاتک

 و وا سمت. نت و تون یا مش. رات مان ۵

 نح رات لصفم رب كنیرلاباب امورو «ینخ رات لمکم رب
 -زسنارف ینیراعشا ك (تناد) روپشم ماشو «شم زاب

 هوالسع ید ینلاح هجرت ك عاشو هجرت هەح

 ندا

 -ارف ( )Ni. Ar004 . -- هلوقبت ۱ 1
 .دخ ههیانو هقيتع تای دا كن هسن ۱ دوار

 هدس راب هد YAIR «بولوا ندنسالع ندا تم

 قلارا رب .ردضقا ثافو هد ۱۱۱ و «شغوط |

 ندنسارعش مدق نانویو ؛شفلو یسی اا سی ر ایمداقآ
 ضعل رگید و یتیرانا ك (نافوتسرآ ) ها (لق وف وس)



 را

 مج* تباغ یرهرقف هدنکارب

 . ردشعآ هجرت

 ,Ar (Arthurڼüs( سوت

 یدالیم سصع 0 تل کد

 یہ ا راب تک لاصم ضصعد «بول وا ۰ نادر

 وا ثتایاور یک هدنفح كن و

 هر همش جد هدنفح ید وح و 0 ريما هناسف ردق

 لاها كنهزیلکنا مت «هر و هتاور . رویلاق لع

 ریغدلو 42 (روا) یسر كرا (نوتر) نالوا یسهبدق

۳ 

 ]راد

 .رد روپشم اغوا هیلع

 نریو مجلیف
 هد زاد ےس رب هدنمسا (نیلم)
 هلرا (نوسفاسولغنآ )و ؛شلوا لئا هتموکح عقوم

 9 و <« طط یهدنالریاو «ب ولغم یرلیلایح وقسا

 ییدشا هدن رلف رط ه رق كناب وروا 3 ک هد رب راح

 (هروانک)و ؟شمزنس وک تراسح هداعلاقوف هد رل رفس

 ر ر|یسلط ۳ رد لا بول وا یعورشم

 ا هل يمد راب 0

 رب سح تیاغ ندنساپرقا هدنمسا (هوبونح) دوخای

 لبان)ویشن ینلنایتسرخ هدنکلام بلا ح وزن یربف

 :اوشر نلید یر)هیلاوس « هصام رودم» عن (دن ور

 دا رلن ام ره 5 ندرهیلاوش و ءهلبا لیکشت ینفنص

 ۵ ۲ «بوایروا هدنرب كنابرام لناش ییدتا ربارب

 . ردشع | تافو هدنسی د الود ځرات

A ۲( RTتب ندن رالا رق هرتاکنا  
 ك(یورفوز) لغوا یجج وا كنب ریه

 ؛شعوط هدنخ را ۱۱۸۷ كدالیم «بولوا ىلغوا

 «بول وا لئان هنناونع « یسهقود هزنلکنا» و

 هیت EEE ند (د راشیر) ۱

 دی

 _ حد

 ی ی یک و

 كد راشیر هد نح را I شهوا رک

 ی « طض یت م 5 ) یرد ار یدنافو ع وق و

Ahردشهردثا | اب و «شقا لتقف هدنګ راب . 

 س 1 هد رنک طیح رج (Arthur) ۱ ی

 لوط ۱ ۰ ضع

 .ردهطآ كج وکر درفنم عقاو هدیقرش
n۳ ِ 3 ُ ٩ ف  “ 

 - ود) هدیلامش یاق را (Aاuا) ۱ را

 هدنتلابا ( وب

 اصو که ORT 7 هدساضد (نوتغنيل) و

 س هرتمولک £ ۰. تنا یش (فلط) نالوا

 رپ (رو ردنا ےغ) و
 دراو یبیل اها hh : بول وا عقاو هدن ر زوا

)Arhur)روترا كنعدق موش نور  | ! 
 ينامرهق

 رب و یودج

 ر رات وا) كنس هعط (ن ویلیم

 ةدئس رع لا

aوق) نایک ود  EE EEاچ  

 ۔ادکح هجزنلا فلاس نالوا

 ال

 | بکر تیراعما كرلعقومقوج ر هدهزملکنا یمساو كر
 ا دلو هک رودنا

 سروترآ) عقاو هدنرق كنبرهش غروبمدا هدایح

 Yo هک «غاط مان « ییقوم كرون رآ » نعي ( تبس

 تس.ردل زوک تباغ یسهرظنم «بولوا یعاقنرا هزنم

 سروترا) هدنساضق (غیبن د) دن کی (سلاو)

 هلیفان « یسهصام رودم دروترا» ییعی ( لیات دنور

 شلوبوا هنا كنایق هک «ردهکیرا نالوا فورعم
 (دنالروتسو) كنورلکنا ۳ رد رایع ندرهپانق
 دا رایلاهو رب هکءرثا نالوا دوح وم هلمان ون هنن هدنساضق
 (Amphilhéatre) ورا رب مس لو هلاف ندای

 یرطق هرم قح یت آی رکی «بولوا نونظم ینیدلوا

 ا کر هنمات E روک دم و سس .ردراو

 نیل ی رهجل اب 39 رلشاط مسج قوج رب نانلوا نظ

 .روینل وب هدن راف رط بونج كنتکل# (س ا

Artus 

 سوترا ٤ .هلروپ او [
 هبدبنات وب ریطاسا (Aا6158)

 كنسهربزج هبش هروم یروک

 یدام « رو را » ۲۳

 ت
 ۱ هسو را

 نوک رب «بولوا یر رب هدنسهم دق هطح (هدیا)

 هل ساق اپ

 ندننیقعت كنو فسوت راو «شطوا شاع هک من دیو

 هب ههلا مان (هناید) نالوا هبانک ندرق نوا یلثروق
 شقا لیوحم هدعشح ییسیدنک ههلا بلکعا اجلا

 هن وص كنەعشح و یبوص یدنک ( ایفلا) هود ها

 هلا نالوا یسیماح رپ و «نک هن اقس

 «بولوا باغ قوص كنەمتح «لدنعی د رب دشد راق

 ندنح ال ربکد هدنک وا كن رهش هس وقاس ی هدایلهس

eر رک  

 «ه دیفسش A E نانل و 10 هم ٍح ۸ 3

 ا ا شک شور

 كلبح مات (عاط هرق) هد رف بول وا رهش ر عقاو

 هک «رویتلوت یادی ( شوترآ) نالوا عقاو هنن رییص

 4 گپ "
 4 ۵ هح

 ه دن

  ۰ E8رک نداروا یسهداج .

Jaques Arteveld 

 ا یر ۱ كد ۳ دلوترا

 ین وق (هردالف) هدنسب دالیم خراب ۱۳۳۲ «بولوا

 هنشابكن رلپ رمشمه ندا لالتخا هنبلع (رونود ییول)

 ین وقو «شفلو قلطم ءاح هدنتکلم تقورب گری

 قاغا هلا هرتلکنا یشراق ههسنارف ندا ما زنا



۱ 
۱ 
 ا

۱ 

 کی کھ

 یجح وا رک RE ا

 شقسیا كمرو هنسن رب ( سلاو ) لغوا كد راودا

 ندنف رط یلاها هد ۱۳ 26 بویمهلوا قفوم «هدهسا

 هد ۱۳۸۲ دلو را بیلف لغوا س .رد شغل وا لتق

 وا باخعنا سیر ندنفرط لاها ندا لالتخا ندیکی

 ردوا «د رط ی (لمود ییول) یتنوق هردن الف «قردهلل

 -ا رف تن وق موق ‹ەدەسي| شقا دا ییماقتا کا

 قوسرکسع لراش یصجوا ءهلکعا دادقسا ندهسن

 .ردشع ۱ بولغم هد (كیزور) ییلف «بودا
ETراو هدنتالو مورض را (۸۲۱۲10) | - 

 هزامولیک ۱۲۰ كس یش مورض ) ۰

 رب هدن راس لعنت کف وص وقتا
 «بولوا یزکرم كنساضق زیدلج هک ءرد هبصق

 نوتز یوم لاب «لاب عای هداسو یسیلاها ۰
 . ردراو یتراحم یغای نوتیزو

(Arla) 15تعحارم هنسهدام « هد ران « |  

 [ .هلروپ
NTیسیترش لحاس كناياپسا (۸۲۱2)  

 هربزح (هقرویم) نالو هدنسیش راق 4 ۱ ۱
 هبصق رب هد رق یورپ (ار) ءهدنسقرش لحاس كتس

 راک كا هل راجاغآ دودو یسیلاها 4۰۰ پواوا
 هد راغاط نالو هدنلاعش كنهبصق .رد راو یرهاخ
 ندرلشاط مسج هلاق ندرلنامز یکسا كا كلرشب عون

 لزوکو رویلل و رلهراغم قاطرب هلا ران ۲ ضعب لومم

 . ریلی راقیح رولب عون رب
 دوو هدننامز نور (۸۳۵۱۵0) ] ۰ 1

 ساویس یه اک ودابق هرکص زار 2 ۵
 قلعتم هبط .یدنآ بیبط رب روهظ هدنرلف رط

 هک «ردراو یرنا رب ربتعم تیاغ ترابع نداتک شن

 ابوروا رثکاو ءعبط هلاعثد :پولوا دوجوم ن الا
 ا ردي وا هجرت هنب رنابسل

 . ردلقخ یسشوا تا یراک دید

 (سوییارا)

 (وح رآ) یکهدایلاتا (۸۳۲۵۱1۵۳0) | ۳3
 ) وح رآ» ] 4 ردیع دق 4 كنب ریس ۳

8 E 39 SY 

(Philippe Argelati) . 

 ددالیم بولوا ندنسانع ایلاحا]

 هد ۱۷ ۵ ۵ و :شغ وط هد هي ول و هدنخگ رات ۱۹۸

 51 هل ر رحم مان (یروناروم)

 لصفم هایمان ی اي

۹۳ 

Pê : . 8 
 | ضم راس «بوزای باتکرب

 جدا
 تیعج 7 شک ل گی هد رمش نالیم رار هل را |

 ره ید مه شم ربدتنا عبط هلی راصم كن هيلع -

  ] ARESهب هع وذته نونف هلال ر ینح هالک ۳

 . ردش | رشن دلج چاقرب هلیناونع «یسهناضتک ایلاتبا»

 دقوقح و هفسلف ید (یتالجرآ وقسحارف) ییغوا س
 . ردشم زاب ررا ضع قلعتم

 هدیطس و یایلاتنا (۸۲۵0012۲0) ۱ سی ۹

 -ونج ی و دح یاصقا كتلحاس طظ 3
 ت سةطاأ ( ویلیح) دل « رده رب رج هبّش رب عش رم هدنن

 . رد را و افرا هرم ۱۳ «پولوا عقاو هدنسبش راق
 EE BROS كح وک رب ها ریکد ه رب رح ةو و

 ( ولتی روا ) هدنسهتروا و و

 l| | (Argenturatum)- ( موتاروتت

 یگ دق منا كن رش غ روبس

 [.تعحارم هتسهدام « ع روپسازتسا »1 : رد

 )AFg۵۸1114 هنیتنحرا دوخاب | . 1

 Republique ۲۵6۸۰ دوخای نت

(tineناک هدن زلف رط بوح كر ونح یاشمآ  

 شعوک » یر رط رنک ۱ هک «ردیس هعطق رب كوي

 هل ویاپساو (تنحراد روب ر) نالوا كعد « ییاچ

 یس هقفتم تئیه (هب رلب ال بونلوا هم مسا و

 . ریلید جد

 ۔وا ند هی ونج هلدتعم ملاقا ییروهج نيج رآ

 . ردندن رب لزو 0 كىا د هجاوهو ا ۳

 و E ناو ندن روهج

 5 (یآوغارا)و )| راب) جدید دودح لاش ق رش

 الاشو «شلربآ ن دننب روهج (یآ وغار 11 ) هل رار بم (:وب اه

 هدیونج ضرع ۲۲ یدودح طخ هبا (ایویلو )

 هدعب و هع ادتا «بولیرآ ندنسارجم ( ویاموقلی )

 ابح ةلسلس(دن۱) «قرهنازوا یرعوط هونج برع
 نت كنهروک ذم لابح و ءرول وا لصاو یاس تل

 4 و دح لم هدنسه را یرلش ر وهج لیش هاب ا نیتنح را

TD 
 جد E یک یییدل وا دودحم هاب | یسالطا لمح

 عقاو هد ونح كبو هکن وح «بویلوا ید و دح نعم

 غ

 A ا ۵ : ف ا ا ندتتضحم



 تا
 هلا هیشح و ةیلصا لاها یسهعطق (اینوغاتب) نالوا

 ید یوا یی روهج نتنح رآ «ندنعیدل وا نوکسم

 ءهک دا ناکسا «درهدیاادع ندنساکلا یدنک

 لیس 3 رد اوب ردهدکع | ميسو ییدودح

 نالوا هد ونج یاهننم كن ( يوغا ) ییروهج

 وهج نتنحرآ ؛بودا طیض ییزافو (نالحام)

 كل ام میسوت نداروا ریازب اس وتساوورپ كنتبر

 كنت روهج نیتنح رآ هدلاح ره

 هلیسارجم تك (ورغن و ر)

۷۰۳ 

 .روینل و هدنتب كعا

 یسهسونح ةیلاح دودح

 ۰۰۰ یحطس ءهدنلاح يبدوا رابتعا

 لس تود اب رقت تف رف شعب «هزتم ولیک عبرم

 «هسرولوا باسح لخاد جد ایوغاس «بولوا

 لاعش .رولوا هزنمولیک عیرم ۲۹۷۰۰۰۰ یعیطس
 حساو نالوا فورعم هيما ( وقاش) هدنف رط قرش

 -وسهج یآوغاراب هلپا (نیتنجرآ ) یمس رب كنار
 ییاوت ؟ربخا «هدهسیدیا هيف ع زانم هدنسهرا یراتیر

 ا «دننرزوآ ه راح نالو ع وقو هدننب تیروهج

 نیتنجرآ یمطعا مقو «شاوا کلم كنت روهجنیتنج
 .ردشلاق هيف ع زانم هدنسهرآ ایلیزارب هلا ایویلوو

 لب وات هلی دنا تالوا

 ۔وایک ۸ 0+ یا ند ریبک طيح رے یرص روتسم

 كطیع رع ییا نامه نیتنحرآ ءهلغمل و یازوا هربم

 كناشرمآ _یسهلسلس (دنا) .ردیک عقاو 0ا

 یسهب ع د و دح

 «نکیا راط 0 یراوید دودح رب هدننونج یاهننم

 ایزاوتم «كرهدیا مسوت هجقدنازوا یرغوط هلاش
 نالوا یرلکسک و لا 4

 هیلیس «بولوا هدنفرط برغ یمهلسلس (د 1 ) لصا
 درک هدنفرط قرش «هدلاح ینیدلوا براص یغوط

 نالوا 00 05 یراهبعش كنوا دزکو یسولسلس دا

 مطس رر یهلج و «قرهلوا قعل آ ند رر رو سص

 زیا ردق هراهووا زود یراکنا «كرهدیا لیکشت لئام

 رلءو وا

 کا E ردف هی ه رص

 ی پولی ربآ ندل ابحو ید هدن رله روا ك

 (دنآ) «هدهس رول و رلایق و رلغاط د رفنم ضعد یک

 تیم وع اما ندن راکنا كنب رهبعش هل س لس

 را 9 بت

 نگلایو <

۹ 

 هدنسا (لید ات | رییس ) و (ناقلوو اربس) ید هدب

 رز اور

 .هغلاط زج او زود مود یسضا

 5 یک ینیدل وا ق هلغاط یهج رع ل

 - ویح كنب رهش (سرآ سن و) ۰ لذ ال وا تب ر وهج

۹ 

NE CA 

 ر خد 0ا5 ووا یرلقدشالوط كنهیشح و
 .روینلو عاط رب هلیعسا (هناشو ۲ تناسب لس دآ

Oeهدنرز وا د و دح طح شیک | كران اکر  

س «هددس ر وين وب
ب | كنهروک ذم ا

 0 كسکو

 هزنم۱ ۸۳6 هک :یغاط (؟وغاقنوق) نالوا ی

 - اد یدودح كنت روهج نتنح رآ ء ردهدنعاغش را

 لو ادیب نوا اا ةلسلس . ردهدنلخ

 رب لزوط رلشاط و هدعب ؛بولوا روتسم هاب رلشاط
 روینلو هدنلاح موق هدقازوا اهدو ءروتسم هٍاقیعلاب

 شاط هن هرکص ندهفاسم قلتعاس حوا ییا «هدهسیا

 .رولیروک موق هنو

 یسغوط اهدو «یرلهووا كن ر وهج نخ را

 كنايلیزارب ا «بویلوا هدنروصو لاح رب «یسهووا
 ملاقا كنایوغات «قرهالشاپ د اراک ماقا

 هدایز ندهرتمولیک كيبح واو نالوب ماتخ هدنسهدمج*
 وفاس كوي هج لامش كنهووا عساو و نالوا یو

 قلا ضعب هدنسیلامش ےسق كلوب هک «رونلوا هیت

 یرلهم وک یباغآ امرح كسکو هدنرهرآ هلرلنامروا

 یرارب (ویمرو) هلا (وناموقلی) هدرارواو «رونلو
 ۔ودح مسق جد شیوا لکھ رلقلفاطب و رال وک ضعب

 ینکید ضه شک ردق هنب رپ (ودالاس) ات یس

 ضم و «هلتوارب هصیق كب یرارپ یقیجلابو هلرل بلاچ
 هلنا ورکقحم 1 «بولوا روت هلزوط یخد یرلفرط
 ودالاس روکذم .ردهدنلاح نابایب عساورب ریلیب هلی

 عساو نالوا ریبعت (هیما) هسیا هدنن ونج تانبرمم

 كسک ول كب یزارب رثکا كلوب هک ءرولوا دتم هووا
 - وا هدنلاح رباچ نسنایاب رب لزوک روتسم هل رلت وا

 و ءهغلوا ید EN ضعب هدنسیر هوا «بول

 كاا ا ا ا ا یو ساسا نر وهج
 وا یمسق رب كنهبمای هدنراف رط دا تره

 هدهسیا روتسم های رلتکید هود نالوا لقن ندابور
 هدنفجهنلوا لیوحم هرهلرا هعفدلاغوح یسیلاسها
 هچمات هدنن ولج تنتلایا ) یول ا ردق و هش

 (اناراب) كتروهج .ردروتسم هلراریاچو رلنامروا

 هتسیضا را عقاو هی ورا یررب (یاوغوروا) هاب |

 هنس (هریزطا) كقارع رحایس ضعب یو

 ؛ رد رلشع | دیس ( یسایم انو وسم نتنح رآ» هلسایق

 ؛هددسیا قوح یراقلقاطب E a ره هکننوح

 دطساو رارم «یسهتنم هوق هداعلا قوذ كنسيضارا

 تب ونح

 اس تی واک و و تب لوس ت

 ف نوتا تونا س نفی

A e 
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 هاکشت راه 2 ك وی و «رک د «یترنکكنطالتخا قره ا

 و ینلقوح كن رانامرواو ي رق نالوا هره

 .ردنماض هنکحهدیا قرت هداعلا قوق هد رلیا كنهعطق

 هنحا 1 نیرد هدنلامش كسربا ستوب

  كنبراوص یغامربا هتالبال نایکود

 (اناراپ) عی «ندایلیز

 دنآ هرکص ندکدشلرب رم ییا و اعقاو «بولک

 .هددس رویا خد رار قوح رب ندنلابح "ةلسلس

 هنآوغاراب كردک ندنصا كن (وقاش) كوي رانو

 «ندنرلکدشیا قش رلنابای متساو كب ردق هبهجلک
 كنب رلوص كنبرک وی یک ودالاسو ویمرو «وباموقلی

 رکیدو «رارکود وص یزج بودا رهن یم یلک
 هدراقلقاطبو رالوک اط رب هدلو ید یغعوخ رب

 كن هنالبال .ررویمهلوا لصاو هغامربا ؛بودا را
 كضرع ردق هنسارج كرم (ودار ول وق). ندنصنم"

 ردق هریک د 93 ر ا هدنسهفاسم ,لكلهح رد ش

 اکوا هلا (ودارولوق) تیام «بویمهلوا لیصاو

 طرحم رحم «یرهرای نیما نوت (ورغن ور) ای زا وتم
 و دنا یوعا كن هب البال .رارولیک ود هب یسالطا

 ۲۵۰ هدنلخدمو ۱۰ هدننصنم لر ضد نالوا

 -ولیک عبرم ۰۰۰۰ یعطسو یهدنتعسو هزنم ولیک
 ر وغا و رایدنقآ د دعتم ه دنحشآ تكحاح وب و . رد هزم

 هلیتبسانم رلایقو یرادس موق کهدنرلیبق ؛یک یفیددل و
 «یرپ هنالبال .رولوا ید :یرلهتوطرف یهکلپن

 بعکم ۱6۰۰ :هزیکد هد هینان ههدنلاح یاضیف مذع
 . رکود وص هزنم

 ۔زآ ءیک ینیدلوا هدنفرط ره كنب ونج یاقنرمآ

 «پویلوا عدم تملقا نکات دم
 | هعیس وكلام كش روھ ج و . ردعب انهعافت راه ایا وه

 یسیجرب هک «ریلی هنلوا میسقن همش جوا هچاوه یس

 یسجچ واو «یرلنرط جیا كکلام یسیجکیا ءلحاوس
 دج هدلحاوس . رد رکنا كنلابح ةلاس دن | ید

 لا ۱۵ ینرارح' هجرد ډا رغیت اس قرهلوا یطسو

 -رفصو راقیح ردق ۰۲۰ (ردا :بولوا هدنسهرآ ۱

 | هدنلامش كنصنم هنالپال صوص الع. ریا یغاشآ ند
 دا اف ۰
 عجل هدب راف

 قاعص كن هدشن یک هسنا هدنتس وا ك رلغاط .رول وا

 ردات كا یتد روغاب بول وا قو وص ك هدهکل وک و

 | رپ نظا
 ۱ نادر رم ن اب ) و

2 ۱ 

 | لئدش اهد تدورب کو ترارح كد هد رلدو وا

۹ 
 موم

 جدا

 و دن تدور و

 ؛ردلکد یا اوه «ندنغب دغای

 هلفلوا لت وطر اهد زآ رب
 هلیتبسانم کل زود كتارا .زاغلوب فلاح ردق وا

 یونحقرش یراکزور ییا لا ؛ردیلتدشكب راراکزور
 راکزور ناک ند راهپما «بول وا راکزور ناک ندنفرط

 كناروا هسا راکزور نک ندلاش . ردلکد نا

 لاش . ردلکد تكيسکا ید رل زوم دیر یبوس

 قوح روعاب هد رلف رط هقشد ندی غ

 و كى هعفد ضع ید یرلعسوم نسروغاب

 .رولوا تحوم ییلقاروق

 نالوا یواع ینداعم «هنیرناباب لا زیپ
 نلید (همال) هتشو قازوا ك ندلحاوس ك رلغاط

 تاناویح هقشب ندناویح رب هدنسهرا هود ها یک

 «هد هس ر ویغاب

 «قرهليقاب دنلاوحا هل وب راسو هتسماغلو یسهسونام

 نظ «ردلکد كلام هن هيعيبط تور رب چ تکلع و

 تاناویح ناتنلوا لقن ندانوروا «هد هستیا شذلوا
 ینوکو «نال وط ندنسهعی هداعلاقوف كنابوبحو

 هنگ ندنوک بی ول وا ند نفع نفت 2ا تزوک
 «بولیاب «یرلو هدتسن واو هدکعا دیازت یو
 ره لصالاو ءهدقفل وا لقنو جارخا ید یرلن دعم

 ۰ . رد هدقف وا راعا هلهح و

 حوا كضرا ۳ یسلاها كشروهج نتنج رآ

 لا وروآ «یاقرمآ «قرهلوا بوسنم هتسهعطق كوي

 صلاخ ینیراتسنج یک ۲ ؛راردنکیم ندیلاش رفآو
 یسیرنکا « بولوا زا ك رلندا هظفاحم یردلوا

 هک, ردشقبح

 ناو ع

 سنج ر زام ندطالتخا وو « شمسي راق

 كني اھا
۰ 1 
 OILS ند رلن و ریس ار

 نالوا:یراح اف تكتکلم یرام وف (هباوتیم) و"( 1و راش)

 سا باغ جد یت ران اسل «قرهشد راق هل را وی اپسا

 س زبآ سن ول E ریز لوی اپ ^ اا زلمو

 كنم و (؟یدنارک ) نالوا ش غل وب نی اتم ه دن >

 هدن رال وح ای وغات .بوحاق یرغوط هونج یدارفا

 نالوا شفلو هدنررانک كنیم اناراب

 قرهش راق هلرلوباپسا كلذک ا (یناراغ)

 .روق) نکلایو «شمک هنکح یلاها رب ندقم و
 . زد رس 6 دا هظفاح یی ران اسل کک هدنتلایآ 3

 را ردهدقهاشاب

 (اوشیک) بونلو هدنتهج ییرغ لام كشت روهج
 1 كرلم وق ا E ی) نالوا بوسام هن ساخ



1 ۵ 
 ار هل رلطالتخا نالوا هلرل وی اپسا ءید یقاط

 «قرهلوا صلاخ .رردمکتم ما رناسل یدنک نالا
 نکلای هسیا هیلصا ماوقا نایاشای هدنلاح هبج وک نالاو

 كن رهن (ویمرو) .رلروینل ون هدنربک یارک (وقاش)
 ایویلوت هلیموق (وقانام) نایاشاپ هدنرافرط تسوا
 رک نالو هددودس
 كران وب «هد هس رلشم امش راق قوح هلرليلااوروا

 موق کیاوب .راردهدقبلاچ بول وا هلع هدن رلکتفح

 : هتد دم هعق د لوا را( ون :اغب رمش) ه فلاح یرلقداشای هدکل رب

 دی وک لندن 1 هل رادادعت ساو تواکذ «بولوا لئات

 ناویح هسدا را( وقانام) و «هدقماساب هلهافرو هدکلت ربا

 هدکمریک رع هدلاح رب سی, تیاغ یرلشابو تسواو یک

 رلیک نداشرفآ ردق هن رلادتا د

 واف صلاخ د ارس ا نک نی رتتک هلیسولوط
 «رد رلشعتی راق ردق دود 7 هل رلل ویناپسا و هل رلیل رب

 یسنج چ واوب نالوا فلتخحم یرلنول هد وکی کن وکو ب هک

 هد رلناهز ل وص و «هدهسیا ش

 -لیع «هلینبسانم رو ۳ ۳ اور

 هک دتیک کنر كنيلاها هدرارهش كوب صوصلا
 ندیک ندا وروا هدزمامز .رد هدقفلضاپ

 دیبا ءبولوا نایلاتا یس کا
 و هدنتهح یکیا كلش رلغاط هب رد

 راریلکناو نالآ ءنسنارف لوپاپسا هدعب هلدارفا

 ب ولیحا

 هدهج رد ی رز رحاهم

 طاق (قسا) نان

 اسم جد كناوه رار 0 لترحاهم و .ریلک

 هنایف و 2 ی وئس و لعنت د ر وهج مدح ۳1 « هل ءنهح یه دع

 ره لاها «ندنغی دلو و تادل ون یا یش راق

 ۱۸۷ كدالیم .ردهدکخا فعاضت رهدهتس شی نوا

NSنک هد رلهدار  

 ہدکما زواج ینویلم یکیا ہد ۱

 ندک هاروا

 وا كالام هرلتور كوي هدتقو 37 كى جدرللابوروا

۱ 
 .CACC یلاها مو هدر

 درز دا
 . ردهدقع رآ داتیلک هب و ندن کو ءیدىا

 . رول

 ندهقفتم تنیه رب یتم وکح كنت ر وهج نیتذح رآ

 نناوق صوصح هندنک كتلایا ره «بولوا ترابع

 مو بیدار نا رج سو ید دبا تا9

 ؛ ردنا نییعت ییتسدحدو و «بصذ ىد ییراروم

 وک نانل و هدیم و نکس ه یک هلن روش (سرآ سن و)

 بم هسا هن نک ملص .كتیا بر هکس زکلاب

1 ۹1 
 . قیدودح كت روهج موع «كمرو رارق هرحو
 . یتقوقح قعشیراف هب هعفا روما لويو «كتا نییعت

 ردشم | دظفاحص اد تاماظن و نئاوق كتلایا رهو ؛

 سلجم ک هد کرم « یسهیلخ

 یسیسر ر ند تھوک .زامهلوا یعرم هعقدغت وا

 . ردتس سس ید را یا نادا «هدهسا 9۵ تلخ ل وتف

 حورشم هجو رب یرب ره ییروهج نیتنج رآ
 وا مسقنم NN ۵ رونلوا هر دن دنک یدک

 « نیرهملا نییام» ینعی (سوبر رتنا) رنو بول
 هل رلعما درارپش نانلو ا یسادعام ندنتلایا

 و یر ادا ا یا ند تلایا و .ردامس
 یرب هک «ردراو ر عساو جوا شمافلآ هننلآ تیط

 (Og) عقاو هدنشیفش لامك (سن روق)

 (وقاث) نانلوب «دنلامش كن (هف هتناس) یرب «یسهعطق
 نوکس ها هیلصا ما وقا هدنونح هدیر و «یسا رخت

 -وفاب) كن (وقاش) اعقاو .رد رووا (هپماب) نالوا

 (هبمای) و حوا هبرلما (وقالنارع) و (ویمرو) «(ویام

 «(تووش) « (ورغنو ر) «(هیما) سفن خد كن

 عج هک «یتلآ هلیرلمان (دنآ) و (یاهل) « (اینوغات)
 «هدهسیاشفلآ هرارق تحن یهسقت هتلایا زوقط لرارب ود

 ترد نوا نانلوا رد .ردنشمامهلل وا ارجا نالا

 ۱۸۹ ؛یسوفن كنم رازک مو یسیلاها هاب رلعطس كتلایا
 هدرز «هروک هریرح نانلوا ارجا هدنسیدالیم خیرات

 داز نالوا لصاح یرب ندنقو وا هج" وفن «ب ولیزاپ
 ر ونی

 یسوفن كنیزکر م . یسیلاها ییعطس تاایا

 هرتم وایکع برح
 ۱۷۷۷۸۷ 1۵0۱۰۷۲ ۱۸۸۵۸۵ سريا سوپ
 ۰۰ ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹ سو ررتنا

 ۱۰:۹ ۱3۰۳ ۱۹۹۰ ستشروق
 ۷۱۰۳۲ A11۸ ۰۳۹۷۷ هفهتناس

 ۱۳۳ 1۰0۰۸ ۱۹۹3 هودر و

 ۷۷۷۰۹ ۱۳۲۹۸ ۱:۹ وغايڌناس

 ۱۷:۳۸ ۸۹۰۶-۱ ۰:۳۸ ناموقوت

 ۹ ۸۳۳ ۱۳۰۹۹ هتلاس

 ۳3 روز ۸۰۹۹0 یوجوح

 ۷۱۸ ۱۹۹۹ ELE هقراماتق

 SAVE EEE 1:۸٩ هب ور

 ۱۳9۳ ۰۳۹۹ ۱۰۹۰ آیت تام
 ۸۷۱۱ 9:۱۳ ۷۱۷۳9۵:۹۰ هز ودنم

 ۲۷:۸ ort ۳۹44۷ ول ناس

 ۳۳-۱ 5 عج
 ۸۰۰... ۱: ۰ ۰ هط ویضم +۶ "یا را

9۸۱۹۲۲ ۰ ۱ .۷ 

 قیدصت ندسنفرط یو

 و



 ےک

 جدا ۱
 هب هیعیبط تواکذ هداعلا قوف یسلاها نتنجرآ

 یرلک دتا قر لیح هلایصح تفو زا «بولوا كلام

 هشیزنس وک و دابز لدت دح «.بودا هظفاحم یفالخا ر

 - هدنآ قرت هلی ال فراعمو نوتف «ندنه دل وا یرلایم

 دات هة ٩

 دن دننابلآخا یر ۱۷6۰و کال

OESیعاونا كنداعم هدنلابح هلسلس  

 جارخا «ندنفیدملی ای رالوب نالا «هدهسیا دوحوم

 هلیناجارخا زونه خد تعارز «یک ینیدمهشلوا
 ؛بوسیلک هبهجرد كرك تو 4 هتکلع
 ددالیم ..ردن رابع ندناباویخ یور,لصا تتکلع

 نیتنچ رآ «هروکهریرح نالوا عقاو هدنخ رات ٤
 نویلم ٠١ «یانغا هدایز ندنویلم ۷۰ كنتروهج

 یاہارخا هجلشاب .ردراو یتآ نویلم ٥ و یریغیص
 تاناویح راسو یغای ځا «همربدصاب «كوب «یرد
 ه ۵۰ تراح نانلوا ارحا هد ۱۸۷۲ .ردینالوصحم

 - دا ینویلم ۳۱۰ كنوب «بولوا غلاب هغنارف نویلم
 نوک ذم در

 یوم ء یددع كنبافس ندا دراوت هل هدر

 ندکب ا «هرزوا قلوا قل هال وط ۲۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ :

 سرب سنو ید رد هدش هدالرلت و هک ردن رابع

 أ |

 وهج نتج زآ هدن را ۱۸۷ .ردشعتان هتناهل
 «دوح وم لو ریمد كاهزنم ولیک ۱۲6۰ هدتتر

 كنع وجحم بولوا هدقفل وا اشنایخد هرتمولیک ۸۰۰ و
 و .یدا هدووضت ت دهم ولیک ۰

 (هزودنم) ندسربآ شنو یرایلتیها كلا كراطخ
 هلیق رط (ناموقوت) ندهودروقو «هبىلیش هلی رط

 یوم كن رفارغلت .ردب رانالوا دتع ردق هایویلوت

 ثاد راو هدنسدنسش ۱۸۷۲ .رددلهرمولک ۰
 ۳۸۰ یودو ندقنارف ٩۵۰۰۰۰۰۰ قراصعو

 كى یبیلام رابتعا .یداآ ترابع ندقنارف نویلم

 . ردمرلغاص

 مان (زاید ناوح) هدنخح را ۱۵۱۵ كدالیم ادا
 بودا فشک قسم كن رب هالبال لو سا
 كنهيلصا "لاها .هدهسیا شهید یتغاربب ایاپسا
 هدنتمدخ كناياپتشاو ؛شفل وا ل بوشود ها

 هنب رای راق ت كره ( توباق ناوج ) یلکیدنو نانلو

 ءب وا وا قفوم هنساشنا راهعلق ضعب و دی میح . ردق

 ۳ ساروا ندنف رط EEE SE هنس زکس

 ینیرېش سربآ سنو (هزودنم وردپ ) نالوا رومام

۹۷ 

 ءا عیس وت یکلا# اردن «2 رودیا اغوغ

 | لویاپسا یکسا ضع رلن و هدهسیا شفا هیت

 جدا
 هلرلیلاشسآ ید یرلفلخ كنوو ؛شعا سیسأت

 اه
 زاعاو ناکشا تنمیالبال ادعا

 یسیضعب و هنم ول دخ (ور) یسضعب ندنرارب نالوا

 ۱۷۷ «نکیا طور هنیزکرم ( ساقراش) یخ

 ؛شفل وا لیکشت یتیو دخ (هنالبال) هدنسیدالیم ۳

 ردق هش رادتا كنب دالیم یصع 2 زوقط نواو

 یژرب کا راس یو یاقترمآ ءهدیساروا
 هدهسا شلاق هرنجح یتیالو رب كنایاپسا < 27

 و یطیض ندنفرط ت رابات و ERE تفو

 قاط یتیعویم كنايايسا تب هنر لحا وع
 ییرکف كعا نالعا هرات هرادا رب هل یطرش

 -رآ لالقتسا نوتیسوب رکف وب ارخومو ؛شمریو
 .وهجو تیرح یلاھا «هدهسیا شلوا لدبم هنسوز
 لاس رب قحهاللوقو قج هالك ۲ یرلیش نلیئد تیر

 لالا تمفو نو و نا
 تیک ا بولت ما

 رال ریکتتروب کهدایلی زار هرص هراو ؛شمالوا
 هنسهیلخاد تاراج كرلن و ید للو اسا کهدورب

 .رد رشغا ات رلهبص

 . یدیشعا هلخادم یجد هرملکناو هسنارفو «شعن راق

 ۰ كاع یقاط رو « تیر وهج كن رب یقاط ر كنيل اهآ

 جاشاپ «بونل وب هدنسوزرآ TE حنمه دففته

 ریهاج «نکیشقا تاشن ندراکفا نیابت و ھه راح
 (سازور) نالوا یسی ر كنب رارادفرط ییوصا هقفتم

 «بودبا لیکشت هدبتسم تموکح كتر ,هجلاچ هبلغ

 "ادا هلدادیتسا لاک هلیناونع (روتاتکید) هنس یزکی
 بول ندنفرط ینیفلا ع .هرکص ندک دشا تکلع

 ع هلا (یآ اوغار را ) هدعبو :شلوا روبم هرارفو

 ندق دقیح لخاد لالتعا رب

 تحارتساو لص هدنح را ۱۸۷6 تیاب لا ءهرکص

 تسرس .هرزوا یوصا هقفتم ریهاج «پبودا ر رقت

 رد راشل وا ق

 ايهاب هل رکید مانو نجس

 نتنح رآ (ظ21۵ ظ1۵6۸) هقنالب

 ندیکی ءبوشیریک ههر

 زوم باما نو

 ا

 كنب وق (هقنالب ایهاب) «هدنن ونح یاصقا كنت ر وهج

 «هدنب ونج هزم ولیک ۵۹۵  (سرپآ سنو) و هدنحا

ATESهبصق رب مکسم عقاو ہدیب ونج ضرع  

 . رد راو یسلاها ۱٤۷۰ «بولوا

 .ردطاحم هلرارباج مساوو قلاعنم یارطا" ۰.رد

۷ 

 كبو عساو یاهت
 نہا



 ا
 .ردقو وص ك نیشیقو قاجص كب نیزاي یساوه

 ۔ایدا ایاپسا (Aاع018٣) ۹

 ت وسلجر
 اد 6 كد اليم (الوتسنح را ودرات وبل) ندرلن و

۹۸ 

 : «شغوط هدن ریش ( وربساب راب ) كن وغارآ هدنحر

 یسو هعقو نوغارآ .ردشعا تافو هد ۱۱۱۳ و

 (سول) نانلوب ییکو رادکح هديل وبان هدعب «بولوا
 هیوبان ءقرهنلآ هتیعم هلتاتک شاب ندنفرط یتن وق
 . ردشا داشنا راه صعب هلنابلزع قوخ رو «شتیک
 هدنحش را ۱۵۱۲ (الوسنحرآ یلتراپ) یردارب سم

 نوغارآ .ردشعا تافو هد ۱۱۳۲۱ «بوغوط

 (ات رو ز) «بولوا فخ هنیردارب هدنکلس ون هعقو

 رع و «شم زای ینیدعبام كن « یخ رات نوغارآ » كن
 یطب ضو فثک كن ریازج (كولم) یک ہد رییک طیحم

 ید راعشا ضعب ےک ینیدلوا شقیا فیلأت یتخم رات
 . ردشقارب

)Argenson)( [ ۰ > 1نوسناژرآ »] » 

 [.هلب رویپ تعجارم هتسهدام ید
 یجتلآ نوا كناياپسا (۸:0۵10) | را

 بول وا ند رماسر یدلیم ره ۱

 . یدنا یدرک اش كن ( یو ید ود زا و)

(A 13سه رب رح هیس هر وه  rgie) | 3 0كنسهریزح هبس هرو  

 نی راد ی < دق رهش سوغ رآ "°

 وا یسهحوز د (كینیلو) و یربق ك (تساردآ)

 .ردروپشم هلیس هط رفم تبح نالوا هنحوز «ب ول

 یمهموروک هرکص ندنس ه راح ) a ید »

 CIE 2 (هس) كنحوز نارب هلا (هنوغیتا)

 ك (نوارق) ؛بودیک هکمروک ینلوتقم مسج کهدنک

 . رد رلشفل وا لتق هدیسکیا هلن ما

 ۲۵1-) دی 0 دوخاب ۱ 0 رک مس
 « رایلرمس شم وک » 86 ا

 اا یرکسع صاخ كود ءلوس وا تل د

 یرکص ندننافو كل ردنکسا هک «یدنا لواب رب هدنم

 دردنکسا بویاط هفیظو کا هظفاحم یتسهباع

9 
 یو «لوا هنس ۵ نددالیم یتعی هدعب «هدهسا

 .ردراشا م لت ا كارب

Argyro- ) ا وحاب 

( poulo, 'ApyuporouAos ET
 

 ددالیمو «شغوط هدلوبناتسا «بولوا ندنسالع مور

 هدنتیعم ك (نموا) نالوا یسیصو كنسەهلاع

 جدا
 «بودیک هنبرېش (هوداب) كنايلاتا هدنح را ۶

 "هد ۱ ۶ 1 «نکیا لوغشم ال ارد هفسلف هداروا

 كنو ءهبلج هب هسن ار ولف ندنف رط (سبح دم یدموق)

 و بیانو ناسل ۰ ( نایتا و ) روپشمو هننکیو هنلغ وا

 .بودیک هیامور هدنح رات ۱:۸۰ ه دعو : ا رکوا

 فوسلیفو ؛ شەالشاب هس ردن یتسهفسلف كب ك :وطس رآ

 ینیرلمف« قالخا »و « تایعیبط » ندن راث [ كہ اراشم

 . ردشغا هجرت هب ده ال كوي ر هد ۲ را

 .ردشغل وا شن هد دلح

(Arégise)كتشسونح یایلاتا  . 

 ندنراهقود یرهش ( تنوهش )
 یسس وم كفلهقود وب یسیجترب هک «ردیسا كنسیکیا
 ندنفرط ( فل ولی ) یرادمح رادرامول ؛بولوا
 ات ۱۶۱ ندنحش را ۰٩۹۱ كدالیمو «شفلوا قیدصت

 كد الیم یسیجطیا بس .ردشم روس مکح كد هنحم ر

 «بوروس مکح ردق هتسهنس ۷۸۷ ندنسهنس ۸

 لالقتسا بسک «هلیا عاتتما ندتعاطا ضرع هنالراش
 ایل اتا «هرکص نده رام كلەنس ۳ ءهدهسا شا

 . ردشلوا روبجم هفلوا عبات هن رادمکح

 ر 1
 عقاو هدقلقاطب رپ هدنسیلاش ] ا

 او ءبولوا یکسا كب هبصق وب .ردهبصق رب اکڑ

 اا هړمسن ( هسس زا ) هد هيات ون هم دق میت

 | جت

 اص

 هدنلحاس كلوک یک ییدش یعدق عقوم أ
 شقل و هده رب یداقو تعاس ییا «بویلوا

 ۱۸۲۹ ندنفرط (جوس) ویسوم و نونظم ینیدلوا
 -رفح نانلوا ارجا هدروک ذم عقوم هدنسیدالیم خیرات
 رهش كوي ر هداروا هقیتع راث | ناقیح هنیرزوا تای

 .رددک وم ینظ و «كرهما تلالد هنغیدلوا شقلو
 رلیح روک هلراینم را هدنحش را ۱۲۰۹ كدالیم رپش یسا

EEنامز )نوت هد هب رام ر نالوا عقاو  

 هیمست ( هسیس را ) همان لرپش و ید لوک هدعدق

 تب دوتا

 شجرا
 تعحارم هنسهدام « « | 1

 قالفا كنايامور ۰ ۳ ۳
 سجچ ر

 (تاب راق) 5 ردا bi هدنس كيل .

 هدایز ند هزم كييکیاو نانل و هدنطس و كنلابح ةلسلس

 ۱ اسب ااا (ونامو) نالوا سادا



 . رولوا بصنم هب هب وط هدنناپ

 .رولیکود هن ره (شیحرآ) ید ی (دحووبعد) "

 ۹۹ ج
 .رب نانلوا همس هلیمسا یدنکو «قرهقا یرغوط هبق

 ندنناپ كس رش (یتستی) و ندنسهب روا نغاهس

 كشرکب كرهک

 یرهش (هجلتل وا) هدنسیتس راق كن ربش (ناقهرت وط) ۱

 هدنسنقيش بوئح هرم ولیک ۲ ِ

 رد ( سوقسید رآ ) یعدق مسا

 هدقالفا كنايامور (۸۳0ز 1
 نک ندا E / شنچرا

 ةهلبلس تارق الات تراز يه و
 ندنابا لا را س ایاولستا )اس
 (دشور) )لو وا ابو اش )و شل ربآ

 ( هحووبعید ) جد HEE ( هقخالو) و (هدو)

 < ۲ او ۷ رددوا هاب راق مس (ولستس وم) و

 هدنسیدالیم خیرات ۱۸۱۰ «بولوا مسقنم ههیحان
 ۱5۹۷ ۱۹۰ یسیلاها هدریرح كوص نالوا عقاو

 . رد ریش ( سس 2 . یدیا
 قالفا كنايامور و 2 1

 نانلوا هیس دامان وب هدنسوعطق ] ال ۳
 جا ری یک هلمأت وب هنيو هدنلخاد كغاجس ۱

 < ةف كاف

 ( نالوا كعد ۲

 ۳ ۵ كش رهش (یتسنی) نالوا اول نکس 6 داب ۳ ۳ ۱

 «بولوا هبصق رب عقاو هدنسیق مش لاش هزم ولک

 «بولوایزکم قلسوپقسپ .ردراو یسیلاها ۰
 . ردراو یساسیلک رز لزوک

 -وقسا ( ۸۲8۲16 دوخای ۸۲6۲۱۱) ۱ ای

 رب هدنسهی رغ لحاوس كنايح ] ۰
 لامش كنهدنالربا ات هک ردقاجس ابو اضق یعب قلتنوق

 مان (ریتناق) نانزوا ردق هنسیش راف ثنسهشوک قرش
 . ردلماش ید یریازج قوجربو يهریزج هبش نوزوا

 ؛(یلسیا) هدرلنوب ؛بولوا كوي یجوا كرلهریزج وب
 لا ید كل نیرلکحوک ؛رد رلهطا (لوم) و

 .هریزح (هاق) و (مور) «(لوق) (یرمت) یرلیلتیبها
 قوحر هدنرهرآ كلحاس هلرلهطاو دراهطا و . ردیر

 غ نوت نامهو كاضق و .رویدا لک رازاغو

 (اروح)

 ند رلجاخ و : بان د BU ند ران ورب

 2 نخر ET 4 طاع هل رلاحاس

 لا ك رلن و .راردفو رعم هایمان ( جول

 .ردیلتیلباق تیاغ هکمریدشبت تاناویحو تنم |
 | راط شعازوا هنحا ك ریکد یلحاس كنايحوقسا

 ا
 هدنف رط تلآ كنسهرب زج هبش (ریتناق) روک ذم یرلک وی

AEE ON 
 یجکیا وب .ردیعلخ (هنیل) نالوا هدنسیشراق كنس

 ی هدنلحاس یلامش قرش كنايحوقسا هلیحوا كجحاح

 ندرالوک نانلو هدهنروا هدنسهرا یعاخ (یاروم)

 . ردشلچآ لانف رپ هرزوا كمك
Eترب) اف شو « دیس اص  

 . ردد ودح هل رلاضق (هن و) و (وا رفن ر)

 یعطس

 وا افترا هزم ۱۱۱۹ لح كسکو كا «بولوا

 یررم کلمو ا ناچآورق ن ) نال

 كوي كا .رولیکود لیس رب هنجاخ ره «هد هسیغوب

 (هوآ) نانلوب هدنتسوا كنسهربرح هبش (رهتناق) یلوک
 كناروب یک یرارب قلغاط راس كنايح وقسا . ردیلوک

 +۷ ۰۰۰ یوم ؛بولوا زا ك یشلاها ید
 یشک ٩ هاب هزنمولیک ره «زالوا لاب هسونن

 یسیلاها كنابح وقسا هرزوا تیموع هکوبلاح ؛ردکعد
Esدک 6 ۰ هنشاب  

 لاش اضق و ٠

 «(نوترابم ود) «(

 رب ارب هل ریا زج
 قلغاط یسیضارا .ردهزنم ولیک عب رم ۰

 یسیلاها لیح را . ردهدنتتسن ی

 (ربتاق)
 لز وک لا كنهژیاکنا یرلن انل وب نک اس ه دتسه رب رح هيس

 ردن رلم دا

 «بولوا لوغشم هلقلن اب وح هرزوا تیموع

 دنا هجلساب یسهیعیبط تور كناضق
 ( زاوت رآ ) نایاراپ هک روا یناچو ندرمرم هاب رلشاط

 نوشروف هدر و ندشاط عور یوعفص ن لد

 ا . ردل زوک ك یرارمم هاه .ردنرابع ندنن دعم

 یسیلاها ۱۰۰۰ قح ۲ كن (یراریوتا) نالوا یزک
 دود

 اا 1 قرش ]

 نالوا یزکم و ر هدنتکلع «لاغ یی

 (یندیس) نالوا یزکم كتکلع یربش (نرودل وغ)

 لو ریمد و هدنسبغ بونج هزتمولیک ۲۰۵ كنب رهش

 زود یواح یرلهب قجلآ قاطر .ردهدنرزوا یطخ

 هریک طيح رحم راوص نیا ندرهب وب «بولوا رپ رب
 یر را ملک قم هرم (نواهت و ال وا تط

 ها

 ترابع ندیلابوروا ۰ ۰ هدنح را ۱۸۱۳۲ یسل

 هسل وا شلاغوح لیح اهد یر ندتفو وا ید هسدا

 ی

(Argyle) | ود ) كنيلاش یاشمآ (  

 K ایح وقسا کب » هدتکلع ( ( نوینیم ]

 | لیجد ۲



 جدا
 ندن رپش (تومرای) و هدنساضق (تومرای) كتتلایا

 «بولوا هبصقرب بيرق هلحاس هد هفاسم هرم ولیک ٤

 -ارف یمسق رب كراو هک «ردراو یسیلاها ۰
 . زد سست

 (Archibald comte دلابشرآ عن و8; 3

 UA 0 1 لیجدا
 روپشم «بولوا تن و رب بوسنم هننادناخ (لبماق)

 هنتیموکح كل راش یحرب لارق .یدبایح ۵(لومو رق)
 هرکص ندنلالتخا هرتلکنا «هلغلوا ندرلن رو رارق

 - الیم مشیرا ۱۱۰۱ ندنفرط تموکح ندا لکشت

 یچکیا لغوا كلو س .ردشفلوا مادعا هدنسید
 2 اع دایاز) صدا لارق ید دلابشرا

 كنايالآ هدعب «بولوا لخاد ه هینایصع تیعج ندا
 ندارواو ؛ شوا وو ج هرارف هنتکلع ( هزبرف)

 هکم ریدتبا نایصع یرایلایج وتسا «بونود هبایحوقسا

 ۱3۸۵ «بولیلوط هدنربش (نوترابمود) «نکریشیلاچ
 -التخا ۱۱۸۸ یلغوا كنو س . ردشفل وا مادعا هد

 ی هفرف ند (تس وقاژ) بول وا هقود هرکص ندنل

 «هلغل وا لئات هتیبلاغرب ید هده رد الف و عا بولغم

 . یدیشخ وا نییعنت هنکلیلاو قاراط لبحو هق ر ونیم

 1 4 یلل دم ( (Arginuses ۱ هوشو

 یقلاواو هدنسهرا یللحاس یلوط ! °

 . ردیم دق مسا كنب راهطآ كسم نانلو هدنفیحآ كنب رهش

 رلیلهط راپسا هلرلیلهن ۲ لوا هنئس ۶6۰۲ نددالیم

 كنساغن ود هنآ هدهیرح ةبراح رب
 ك راهطآ و یتسامن ود هطراپسا (نونوق) ینادناموق

 . ردشم ز و هنگ وا

Eها و  

 ۔هعطق هناقس وط كايلاتا (۸۲۵270)

 Na ساز یا 5ر ۵ دنس ۱ رج د

 نع لام «بولوا عفاو هدتمفارط یا تی

 (ورازب ) و (ونیب روا) ًاةرش دسنارولف ندنتهح

 اما ی ا
 ( رتر#) هعاشاب تللیا ون .ردطاحو .دودحم هلب را
 ندنسیداو ( هناک) هلیفرط تسوا تانسهضوح یرپب

 (ربپ) نک دنا كس رہش امور «بولوا ترابع

 ی. ناه كنو بول وا هزنم ولیک عب سه هی
Eیسلاها .ردروتسم هل رلن امر وا لحاغآ  

 .زدشک ۲۳ ۰

 را ناعس ABS N E ثلایا وب یجد یارص

 فال د ۱۰
 ١ .هعطق هلاقسوط كنابلاتا (۸۲۳۵۶20) 1
 داپ همان وب هنن اجب

 6 و 0 کلا قو تلایا رب نالوا
 . نلیکود ه ( وئرآ) << لاد یاهننم تكنسهووا

 O ام طب رب (ورتساو)
 ۱ هلیساصفو ۱۰6۰۰ و «عقاو هد هفاسم كل هزم ولیک

 ۱ د یالاصا ۷ ۰7۰ راز

 3 رکو یسهرظنمو عقوم «بولوا هدنرزوا كنه رب

 رظان دب هو وا رهش

 لیس اسیلک چاق رب ر یسهیناو اوه

 rg ۷ هناک )و یسهرناد هب دلب

 .رداشاع نایاش

 هدنحراخ . رد راو یرهناخغابدو هناخای و و یرلهق راف

 وت یرادارخ ورتایت رب هلاق ندننامز رلیلامور یکسا
 | -ورتا) یکسا «بولوا ( مویرآ) یعدق مسا .رویل
 «(دنعم) .ردیر كن رارهش نوا روبشم كرل (قس

 . سویلو یجکیا باب «نترآ «یوک «یزاسو «قرازتپ
 0 .ردپسار طقسم دربهاشم راسو

 هدیطس و یایلاتا ( ۸۲6۵۲1۵ ) ۱ ۲ 1

ET meوه ۱  CU 
 ریش را یک ص اضق هدنفرش هرامولک ۱۵ كش رش

e 
 صوصخم هبهخوچ هلراشاق كا

 ۸۸۰۰ و عقاو هدد رزوا كهپ رب براص «بولوا

 هنب رلس وږقسپ (ایلاغینیس) هد هبصق و
 . رد راو هیفیص.رب صوصحم

 ( لیتت1) كناشمآ ( ۸۳6۵1۲0 ) ۱ ۳

 نالو هدنلا كنايناپسا ندنرمطآ ]
 بیرق هنسیلامش لحاس كنسهریزج ( وقبر و روب]
 هما وب هن «هدنب ع هزنم ولیک ۷ ۲ اعم هک ره هل رج و

 ا یک یس اصو عقاو هدن راس لحاس كاڇ 9

TT 

 ۱ اه و را

 ۰ ردعماح یییاها

MDاقس وط كن اما اتبا - 

 NEREV EELS من

 ست 9۱۲ تل مش وتسورغو ةدننساضقو
 (هنورموا) و هدنغ كنغاط (هنایمآ) .هدنسبلاش

 -وا ریشرب عقاو هدنرزوا ییاچ (هتنا) نلیکود هني رېن

 هرېش هعلق کسا ر .ردراو یسیلاها ۰۸۰۰ بول

 هاب ران دعم ای زنغمو رقاب «تیکنل هدنراوح .ردکاح

 .رونل و یرلوص ندعم یلکیلح یواح ییینات تیمعت
(Arecife) ۳ ۳"۔ازال) ندن رلهطا هب رانق  

 -یش لحاس كنسهررزج (هور) **
 یسلاها ۲۵۰۰ پولوا نالو ریش رب هدنسق



 نوح تكنیرلیک یحقلاب کهدرافرط وا .رد راو

 ريزا های و او
 ) (Arkhangel, Archangel ۱ لکتاخرآ

 ۸۲120-) قسلکناخ رآ دوخایو ۱

 هک «ردیتالورب كوي هدنلامش یاپتنم كنهیسور 016

 كحورو و ج وسا ندند ودح ایسآ ینعب ندنغاطلاروا

 -اعش طیحم رحم كنهیسور «بولوا دتع ردق هند ودح

 °10 ا رقت .ردعماج یس هفاک كنلحاوس یهدیل

 زفروکرب هنا هعساو ةعطق وب نالوا لوط هزتمولیک "
 همسق یکیا دل ( ریکد قآ) لاش نالوا شمرک یک "

 هک. یمسق نالوا هدنفرطیرش ك رک د روکذم «بوتل وب
 (دیوماس) «بولوا تکلم سور لصا «ردیکویی اهد "

 یمق نالاق هدننغ كر وک م رع .ردنوکس هلیماوقا "

 ندیضاراشفل وا طبض ندنتا ود ج ورونو ج وسا هسیا

 ررب كن رهطخ اینوبالو هدنالنیف .بولوا ترابع "

 ع لامش ییالو لکناخرآ . گرگ ندنس هح راب ر

 «هلبا هدنالنیف لصا ابرغ «هلیسای وبال ج ورونندنتهج
 ینداقرش «هلبرلتالو (هدغولوو)و (جیولوا) «ابونج

 برق یعطس . ردطاعو دودحم هلا (ایرییس )
 زود فرط ره ؛بولوا هزنم ولیک عبرم ۷۰۰ ۰ ۰

 قلقاطب یرارب بیرق هلحاس هک «ردن رابع ندءووا ر

 ۔وطرو رانامروا ضعب هدنرافرط جا «بولوا دمجمو
 قوچرب هدنفرط برغ كریکد قآ .رونلوب رااعرم یل _
 «بوقآ یرغوط هلامش یراوص .ردراو یرالوک "

 (هروحم)و (نزم) «(هنود) «(اغنوا) یرارهن هچلشاپ

 رع هروح و «هربکد قآ یحوا كليا كرلتو هک «رد
 ۔ رش تهح كنغاط لاروا .رولکود هبلامش طیح

 كنایرهیس لالو و هسیا یربن (هرق) نالوا هدنسهیق ق
 دمجم نالوا بیرق هلحاوس . رویرپآ ییدودح ق
 (هردنوت) نالوا ذوخأم ندنناسل (آوتیف ) رلقلقاطب ۱
 . رردفو رعم هایم ۱

 راعا هجسافتقا یساوهو ملقا «تیالو و ِ
 شيق نالوا لئدش تبیاغ ءبویلوا خاص هتعارزو "

 هصیق تیاغو یرابج رب یلتوطر كب هدنیقع یعسوم |

 بوت وط هدل وليا ریکد قآ . رد راو یزایرب یلسیسو

 -ونح كربکد و زکلای .ررا یرازو هدزوت قحما

 رم ريس ضعو فالوو هبرآ رادقمر اردا هدش

 شلدوروق ایرثکا هنبرپ كکایسیلاها . ریلی ها ریدشیت
 نالوا یغاشآ ندیلاش ضع هحرد 1۵ .رارب قیلا

 خدا ۱
 تفزو «نارطق «روک «هتسا رک «ینرس یکن د رانامروا

 هدنب ونج كش ربش لکناخرآ نالوا یزکرم .راقیح

 «بولیرب دشبتب ریغیص هدنساضق (یروغولوخ) عقاو
 دوماسو نوال .ردرومشم هلیذل كن رتا یرهئاط

 هسیا ناویح یرافداللوق هدنرلجایتخا رب ره كرا
 درک رادیوماس .ردکیک سونام عونرب نلیئد (نر)
 خد راکپوک قوچ نوجا وآ درکو قشوق هغاریق

 یرلیرد یرلتشیعم رادمو تیلوغشم كنيلاها . رارلسب
 وصو كندعونتم تاناویح نایاراب هشلاعا كر وک

 ندندیص كنب رخ ناویح نلیند (قوف) و كني رلشوق
 . رد رابع ندقلیعفی ابو

 قجم آ یسیلاها كتالو وب «ربارب هلیتعسو ردق وب
ES ۰هرزوا تیموع کیر  

 نوکس او شود یشکرب هي هزم ولیک ع رم نوا ره

 یشک جوا هنشاب هرنمولیک عیرم رب ید هدنرارپ

 یتیرنکا ؛بولوا بکرم ندسنج جوا یلاها .زمشود
 كتالو «ك رهلک ند ونج (ریخا راسور نالوا شعارق
 کیا رکید .راروینلو نکاس هدنسهطقن چافرب زکلاپ

 هسیا را (نایروس) هلراد وماس ندا لیکشت ییسنج
 رانا «بویاشای هدنلاح هبج وک [.تعجارم هراهلک و]
 لاها كتکل لصا قم 1 ۰ ررددودعم ندنسابحا
 -اسل كران وب كنب رلعسا مقاوم ینیدلوا رلآونیف یسهیدق

 كنب رک روکت کلم وب . روللوا لالدتسا ندتسل وا هدن

 راب عو رلوانبدناقسسا یکسا هلیتهج یتیلوبقمو ت رٹک
 (ایمرای) اکو رلوانندناقسا .یدیا راو یلرپش هدندنع

 طلغ ند (تجاسم) هک «یدرارید (تجرسب) رابرعو
 «بولوا مسقنم هیاضق ۸ تیالو و .ردظوملم یسلوا

 «قسروقنش «یروغولوخ «لکناخزآ :یرازکم
 راد ول هک دیرش هاوقو افت وا «ماف «نرع «اغنیب

 .ریلیب هلند یوک ق آ یسیرثکا
 (Archangel, Arkhanguel) | :اع ۳
 کن را

 فنآ عقاو دکل اس هاب هی اوز ۱

 «ردرېش رپ نالوا یزکرم كنتیالو (لکئاخ رآ ) نایبلا
 هدنریکد قا لاش درهنو و هدنرانک یربن (هنیود) هک

 ضرع ۱۶ ۳۲ ۸" «بولوا بیرق هنیصنم نالوا
 -روبسزنب و «هدیفرش لوط ۳۸ ۱۳۲ ۳۲۳و لانش

 ۲۰۰۰و مقاو هدنسیقرش لاعث هرم ولیک ۱۲۰۰ كغ |

 اها . ردعماح نی

 .ردسیپ یراقاقوسو باشخا یروا «بونلوا سیسأت

 هدنګ ران NONE DE رېش ول



2 
 ۔اسیلک ۸ «هرزوا قلوا صوصع هرلن اتسنورب یسکیا

 عدل <= «یتکم هب رک هد رب و یسدادعا تتکم رب 6

 یییافس تراحو

 ا رباف هر ءزب بیا «تحامراپسا «نوناص «رکش
 قیص كل یرانیغناپ .ردراو یراهناشابد و یرا

 كوي ن نوچس ها هاب

 ا 1 كتناهل ردا رابنا رکراکرب یوعو
 وخد ا رلق 0 ندزوع «بولوا يع هزنم

 (سروم) و نوح دیص هنیلاب ندناهل و .رددعاسم هنل

 مدتها ید لف تشاوح رف دا قید
 ہدیلاش طیحم رحم نوچترام یرلشید مسج نالوا
 (هنن ود) رک ردق هب « هلمز کی » و (ع ربعسا)

 نالوا شلجآ هدنسهرا یرارب (اغلوو) و (اون) هللا
 يفرط ره كنهیسور یلامش درپش و هلیسهطساو رالانق

 4۸ تعاس ۲۱ یرلنوک ندای د .ردراو یطالتخا

 هب هقیقد ۱۲ تعاس ۳ هدنشیق «رازوا ردق هب هقیق د

 نالوا ندنریعاش دوی دا لراسور .ریلهصیق ردق

 : شرط هل راوع ارش و (یونسوت وت لا )
 ید هدنسهعطق (هقسالا) كنيلامش یاشمآ س

 یرکید مان هک :ردراو هعلقرب هدنسا (لکناخرآ یی)

 درسا (دقتبس)

 سر

 «یهاکتسد ییا صوص هنلاعا

 ۷# «ندنعب دل وا

 [. تعحارم هتسهدام « هقتیس »]

 السخ ۳ -را» ] واتر
 .اسو « سوالک رآ ۱ و ما س 4

 [.هل رویپ ٽعجارم هني راهدام هرب
 ٹٽعج ارم هنسهدام « ديس رآ» ]

 [.هلروپ

(J. Guill. d@'Archenholz) 

 -رومو ناد وق كنهیسورپ

 ( شاد مد را ۴

 یعنکیا

 كنهیسورپ هد رام كلهتس یدو هدننامز قیردرف

 | سینا
 ۰ 1 مس

 | جلوهخرا
 كل دالیم «بولوا ندر خب

 . ردشع | تافو هد ۱۸۱۲ و «شعوط هد

 ندتمدخ <« هرکص ندقدنلو هدنسهبرم تمدخ

 هزیلکنا » و ؛شمالشاب هغمشا غوا هانافیل ات ات «ك رهلیکح

 نانلوا هجرب هناسل ره نامه هلیاونع «ایلاتا و

 دلح ۲۰ ارابتعا ندنخ را ۱۷۸۸ «هانکرب ربتعم

 «كنهب رامكلهنس یدو «یګ رات كنهرتلکنا هنرزوا

 یربآ یربآ كنهزاو واتسوک و كنالبازیا هعلارق

 0 قون ۱۷۹۲ و «شمزای نیر رات
 .ردشعا سل د هلع ر یسایس هم اب

۱۰۲ 

 0 )| تاوخرا ’O ۳۸۵0۷ ی

 شوا هباسور

 كنا تسایر هللايح دیفو قلوا ندنلسن كنون هنب

 و و «شفلوآ باضنا تنوخرآ رب نکلاپ « هرزوا

 شل وط یعرم ردق هنحم را ۷۳ 4 دالیلا لبق لوضا

 تدم كلهنس نوا هتسایر هدروکذم میراث «هدهسیا

 ایر هدنح را 1۸ ٤ دالیلا لبق هنو ؛شقلوا نییعت

 یددع دراتنوخراو لی زا هب هنس رب یندم كس

 روما یر كران و .یدیشفلوا غالبا هیشک زوقط

 رکید و هرکسع یر «هبهییهذم روما یر «هیدیکلم
 تراظن ها ارحاو هنساغلاو عضو كنباو ی آ

 -ودک ام هننآ «هدنخ ران ۳۹۸ دالیلا لبق .یدراردیا

 هنطبض 2 (تیکر ویلو سوزتمد) ندنرارادىح ای
 .ردشفلوا وغل یلوصا ییاهنا كناسور و «هدکد

FNهد ی را ا  

 نادناموق هدن رپش (هبب) ندنف رط هط

 E 0 200 كولوا
 ِك ( سادي ولپ )

 ییدلوا شرع اقا داف ز هدنیلع ییدنک
 نیرای هرلشیا یدح» «هدلاح ینیدلآ هقرو رب نیبم

 دالیلالبق هک و او ؛شمامزو یسلجم كرد «زراقاب
 . ردشف وا لتق ندنفرط رلیحداسف هدنحم رات ۷۸

Eنانو (4۲۲1145) سایکر آ  

 نددالیم «بولوا ندنسارعش مدق ۰

 -وفیل) هدایسآو ؛شعوط هد هیک اطن آ لوا هنس ۰

 ندنفرط كلوب «كرهدبا تفلا بشک هلا (سول

 هامور هلکلرب و یاونع « یسرهش اهور» هنسیدنک

 > ۱ هدن سشعو شيع فاض

 كناونعو و یاونعو ارخ ومو ؛ شخ انطوت «بودیک

 «ندنکی دانتسب | قوا قیدصت قوقح ینیدل وا م زلتسم

 را » «ل رودیا تلاکو اد ( نو رهح ) روپشم

 تیاف هلیاونع (ظ۵ ۸۲۵۶۵۹) « هعفادم یمایخ

 . ردد وح ومه نالا هک ردفا داربا قطن رب غیلب

 وسن وق كنورهحو هنسهب رام كرا ( ( رییک ) سایخ رآ

 ىراەخەن «هدهسا شم زاب راهم وطنم شعب راد هنکلل

 - وم یره رقف هدنک ارب ضعب نکلاپ «ب ويم هن و

 . ردد وح

` Archontes, 

  ) 4«اسور» هدیانو ناسل

 ا یث روهج ا اک و نالوا كعد
  ۱۱۱۳۲ iنواب هتل ۲

 مدنناتو لا سو رد وق) نالوا یرادمهح هد وص كنهننآ ۳



 خابا
 (۸۳6ظ۲۱۵۹) سانوخ رآ دوخاپ

 هنسفسلف بهذم كسار وغاثیف

 ی 1

 كنیبونج یایلاتیا هک ؛یدیا فوسلیف رب ینا وی عبات
 -رات) نالوا شلدا ناکساو سیسأت ندنفرط رلینا وب
 «بوغوط هدنح ران 66۰ دالیلا لبق هدنربش (هتن

 مولع ی .ردشتاآ تافو هدنحرا ۰

 ٤ یک ینیدلوا یحاص یلوط دب هدم وج و تئیهو هیضایر
 لآ «بولوا رهام ید هد هب رکسعو هیسایس روما

 «شفلوا باخنا .هنتسایر ییروهج ( هتنرات ) هعفد

 شعا برح هبن الا هل اعفد یراق هن راو كننطوو

 هلیسب دنک هدنتحایس نالوا هایلاتا نوطالفا .یدا

 .یدیشغ و هده رباخم اعادو «شا هفراعم تک

 «هدلاح ینیدنل و هدنحا كنيک رب «هدنلحاوس ایلاتبا

 یسیدنک . ردشعا تافو ًاقورغم «ب ولیت وط هب هن وط رف
 -وم «هلاع نیوکت «هموجمو تثیه «ه هیضایر مولع
 زای ررثا قوح رب قلعتم هنایسایسو هقالخا «هب قیس

 ؛بولوا راکزور لاما یشهلج هکافیح «هدهسیا شم
 هدو هساتیخ رآ . ردشلب هنلوب یرلهرقف جاقرب قح آ

 دانسا تاعارخا قوح ر ناو یداحا كنهرقمو

 (یتیطن راطلا سط وخ را) هدندنع رابیع .ردشخمل وا

 . ردفو رعم هلیمسا

Ar- AE 1۳9 
 ۳۳ نانو E ۱ سومادشزا

 یسیج رب : ردیسا كنيشک وا ندن رادمکح هط راپسا

 ۶۰٩ دالیلا لبق «بول وا ندنس هل الس (سیلقورب)

 تكنتکلع «ك رهروس مکح ردق هن رات ٤ ۲۷ ندنخ رات

 رب دصاب ىلالتخا نالوا شا روهظ هدنرافرط ضعب
 یتسهطخ هقینآ هدنسه رام (سوسن وی ولپ) و «شم
 طبض یب (ایالب) و هرصاحم ید ییهنآ «بودنا |

 بولوا لغوا كسالبجآ یسیعکیا
 روس مکح ردق هنح را ۳۳۸ ند ۳۲۱ دالیلا لبق

 دادما هرلیل (هدیکوف) یشراق هرلیل (هبس) و «شم
 (دتن رات) نانلو هد هب راح هل راوشم وق هرکص ندک دا

 هدهرانم .بودیک هایلاتبا ءنوحا دادما هرایل

 دالیلا لبق ىسيججوا  .ردشع | تافو الوتقم
 «شمروس تموکح كد هنخم را ۲۰۱۱ ند ۱

 یرادکح ایودک ام هدنخ را ۲۹۳ دالیلا لبقو

 . ردشلوا بولغم ندنفرط سو مد ىلغوا كنوغيت

Archi) ت ولیش رآ دوخاب E ق رسا | سرخ 

۱ 

 .ردشعا

۱۰۳ 

 ۱ وب (06و ۵

 د را

 ات ۷۰۰ دالیلا لبق «بولوا ندنسارعش ےدق نان
 تیاع .ردشعا تافو هد ۱۳۵ و «شعوط هدنخح ر

 هراسو هدیصقو لزع «بولوا عاش رب نابز شتآ
 لوغشم هدایز لا .هدهسا راو یرهش ید هدنہطن

 .یدبا یمس تایلزهو تایوعه راعشا ینیدلوا

 ین تم راو یوج او کا و یاو نرو
 یئارقو هعلاطم كنب راه وجه هد هطراپساو «شفلوا

Eهنسیدنک مدآ ربهدنعسا (بماقول) .  

 ءندنکیدک زاو اروم «نکیا شا دعو ییربق

 -وطو یبآ ردق وا هدنقح یربق درکو یسدنک كرک

 ندنراتی وححت رلیلاوز هک «یدیشم زاب رلهیوصه یلقانق
 دولیعرا شش ا راش ت وسا قودیک ر یدک

 ؛شضقا تمد ل هتسورع دات ی
 .ردشعا داحشا نزور رونلوا دای هلتسن هنمسا یدنکو

 لوو (ترل ا 1
 تنی ریش (غنیلرئسا) ) هک ؛ردلوکرب لزوک 7

 ه «بولوا عقاو هدنسیبغ لامش ردق هرتمولیک ۰
 «بول وا مسقنم مس کیا .ردراو یو ردق هرتمولیک

 لاق رب ییبط هدنلوط هزنم زو: ترد چوا هدنرلنپ
  (تو رف) «ب وقیح ییاج (ودن وا ) ندلوک وب .روینل و

 . رولیک ود هن رم

 یر تن با و ( ۷ ا
 هدنتل ابا (ڭسیريس) هدن راف رط

 -غ لاش هزنمولیک ۱۸۲۰ كنرپهش (كتسیربیس) و

  هضوح (اغلوو) هک ءردرپش رب یزک ص اض هدنسب

 هدن رانک كنباچ (ربتال1) نلیک ود هث ره (هروس) وه دنس

 .ردراو یسلاها 0۰4۰ «بولوا 4

(Ardatof)هدن رلطس و كن هیسور  

 فوتادرا
 یزد م اضف هدنتلایا (دوروغای)

 (اشت) هدنسهضوح (اغلوو) هک ءردهبصق كجوک رب
 «بول وا عقاو هدن رزوا اج (تل) نلیکود هش رپ

 . رد راو یسلاها 119 زکلاپ

)Ardachês) ( . 1 5كنس هلالس نایناکشا  
 هربشد زا نال وا یرادکح دل وص

 ور وا هک « ردیسا نایریو ددنفرط یرلخ روم ینم را

 هلیس هبلغ ا راب اساس .ردشخا م جد هجان

 تكنسهلالس نایب اکشا ۰ رکص ندکدک هتیلا ك الت وا

 و و 0 ؟ح ةدناتتسنم زا تدم ر ییهبعش ر

 : ردیف ادکخ جاقر ه دنیا اف وا ید ند هبعش



~~“ 

 را

)Ar a4 18( ۳ب ونجح كن هسنا رف  

 ایا « دن رب تل ) «هدننهح ع 

 ۱۲ كن ربش (هنوباب) «بولوا یاچ كجوک رب هدنتل
 درولک ود هنغام ربا )

 ریس یرب كلهزام ولیک قج نوا هلیمدراب یدم كریکد
 . ردهزبم 3۳۲ 9 ارج ردا دز

Artabaالسا میراوت كنو (۳۸ ا ۶  
 .رد (ناودرا) یسالما ی سه ه دهیم

 [ هل روپ تعحارم سو داف 6 ناودرا»]

 ځراو ندس رف ِِ (ATtabazê) ۱ ژابدرا ۰ "۰ ۰ ۳ ۵ مس

 ی و رعد هلیبقل (سوخ وا) هده ان وب

 قع (اب و) «بولوا ندنسارزو دل ریشد را نالوا

 «نکیا یسلاو ك رلدطا لیس هی ع لحاوس لوطا

 وفع هدعب و شا نایصع لوا هنس ۹ ند د الیم

 زودآ) هدنسیراقو هزنمولیک

 شمع هتسهرص یسارزو یجر كناراد قدها
 ؛بولوا تایحر هدنطبض یناربا لردنکسا .یدیا

 حواو ؛شفل وا نییعت یسیلاو 2 ندنفرط هیلاراشم

 .یدیشم رو هنلاريج حوا د ردنکسا | قید

 ندنکولم كرلينمرا (۸۳۱۵۵۵7۵) ۱ را

 یراوو لغوا كنارق دنوی بول وا

 بلا لافغا ی (سوسارق) ندنرارادرس امور .یدا

 بس هنتي ولغم لو ر لوا هنس ۵۳ نددالیم

 ؛شخا كلساخ رب هلو ید هناوطنآ «یک یغیدلوا
 ا «بولپسا رسا هو
 .ردشغ وا مادعا لوا هنس ۰ اد درام

 0 ءهدشالو ناه ان ردا كنارا

 ES ا درا
 رب میان هیوص هرق نالوا بصنم هتغامرپا (سارا)

 كزبرت بول وا ربش رب یزک اضق هدنتسوا كنهرد

 ضرع ۸
 كنءووا رب عساو نلید یسهووا لییدرآ «هدیلامش
 .زدعماج یلاها ۱۳۰۰۶ و عقاو هدنن ونح یاپبنم

 وا ہزمولیک ۱۵ ابرقن کاو یو كنءهووا روکذم
 . ردهرنم ۱۸۰۰ ید عافیرا ندرحم یاذح بول

 ۷۰۰۱۲۰ و رم و

 نیدلافص مج” نالوا یربک ادج كنس هلالس هب فص 1 ولم

 لکم ؛بولوا نوفدم هدرېش وب یرلتمنح قاعما
 هدنسپ رعه حیران ۱۱۰ لیدرآ .ردراو ینه رار

 دجا یسلاو دادغب ار هل رلفرط رثک | كناحمابرذآ

 ودرا لناقع نانلوا قوس هدنتلآ یسدناموق كناشاب

 كنه امع تلود تدمر «قرەنلوا لمرض بدنف رط ی”

۱۰٤ 

 .ردشفل و هدنلا

 ال و و «شغل و ثرابع

 هدا ییهعلق و «تقو یرلکدتیا هعزانم 2
 زرهی رذ ادا « بورو رارق هرزوا كم هت ا

 3 ه دعب «ندن ر ۹۳ هدنا جف «هد دسیا شک سوط ها

 37 لی دراو میش یهعلق «بودیک هلزرد وک ورک

 .ردشعا ا تقو وا ید ینیرېش

 هل ارخ و دحر هددسیدآ رومم ك ره ول اھ

 دا و وط لو

 كنايح وقسا (۸۳/۲05590) | ۰ 113
 ناسوردرا

 -اصو ( ربا ) هدن راف رط ب وئح

 كتس هطا ) | ؟ ردینالو دیصق كج وکر تاتش

 لاش هزام ولیک ۷ كنب رهش ( رتآ) و هد راق

 . رد راو یسیلاها ۳۸۵ بول وا عفاو هدنسب ع

 .ردروپشم یرلءاج ریکدو «كلشیا كبو عساو ییاهل
 ۔هيلامش تالایا كنهسنا رف (۸۲۳۲65) 1

 1 هردر
 ( هلاقوداب ) ندنس

 و تن رهش (س وا تلس) و ولت اضو (س وا

 قافاطبو هدن رزوا لانف (ه دندسد ىع لامش هزم

 دنبل و و یسلاما ۲۱ ۵ ۰ «بولوا

 . رد راو یر هش راذ
E SE E 6 ~~ 

 EE عاص «بولوا ره ر هدنتهح

 هزم ۱۰۰ .رولیکود هتغامرا (نور) ندشح

 تئس ( هدنتلایا

 عقاو هدلم و

  قوح رب ندارعشو الع ریهاشم

 | هدنګ رات مدق نارا رهش را :ردیسار طقم كاوذ

 ۲ .مروحتت هشاور ودم ران «بول وا روهشم

 3 ندهعاق رب نیم تیاغ هيمان (ژد نیور) هد صا یادتا

 | قرح ر «هلنا ناعبت ندنغاط (غ رانا) نالوا افترا
 ( هالوو) و( ملتوف) « (نوینیل ل۱) و كل رلهرد

 ناعن) و (دم و) ¢ (هبنیل) اشا اهد و «كنب رلیاج

 (نولاو) «قرهلآ ینیراوص ید كنبرلیاچ (نازس
 « یسربوکناک» ییعب (قداد تن و) هدن راوح یسه رق

 نالوا د ودعم ندنساڪع كهبسنارفو فورعم هم اب

 یعسو E و هک « رک ندا كل رکرب ییبط

coید یعاش را ارابتعا ندنساذح ك وصو  AFA 

 اشا ندلن و 9 .ردەرەم ۲ 2 هدا كنتسواو

 هرآ رار ىلاخو رزاغو قلایقو راط یسا رج كل

 Ne EA Ns یسا رج دل رم و

 یعطسكنسهضوح و «هزام ولیک

 . رد لمس

 5 زدم

۱۰ 
 تعکم شب ترد هد هاب هدرانامز یداع



 ی

 د وا

 هدن رس وم روعاب «هدهس رویکود وص هدایز ند هزنم ۱

 . رات رآ هدایز كس ییوص هعفد ضعب

 قرش بونح كن هسنا رف (۸۲0۵6۳6) ] 3

 ۔ام” ضرع «بولوا ندننالایا یتهج ۱ بم
 قاو ءرویلو هدنسلآ یطخ یسهحرد ٤٥ كن

 تلایا و .ردشلربآ هلا هفاسم كل هحرد رب نذ ریک د

 ندنغاجس (هراوبو) كتيالو (قودکنال) کا
 ندنتهح یرغ لام « (رآول) الاش «بولوا ترابع

 (دراغ) ًابونج « (هرزول) ًابرغ « « رآول تسوا»
 .ردطاغو د ودحم هل رلتلایا (همورد) و (هرزپا) ًابرغ
 هلیسارج كنغام ربا (نور) یدودح ندنفرط قرش

 «بولوا شلربآ هلیئربص كنغاط (هناوس) یخد ًابغو
 كنتلایا ( دراغ) یلفسا مسقو ناقآ هدضتهج بوتج

 وا هیمس هلیععا كن رهن (شدرآ) ناربآ ییدودح
 نالوا هصنو یسارجم كنغامرا (نور) .ردفشق

 (هناوس) هلیسارجم دربن ونو ۱:۵ ینظعا لوط
 شوق خد یضع نالوا هدنسهرآ ىريص كنغاط

 خد یعطسو «هزمولیک ۷۵ هل رابتع! یشحوا
 . ردهزام ولیک عبرم ۵۵۲۷ ینعی مود کی ٥ ٥٥۲

 هزم ۸۰ قح آ ند رح یاذح یسضارا كتلابا و

 یغاشآ كا ندنسارجج یغامربا (نور) نالوا یعافترا

 هتسهورذ كنغاط هناوس نالوا ى

 هردو رلکنا قاط رب و نالوا هدکلسک وب هکدتیکردق

 یاناب «بولوا ترابع ندرباب رب نالو قشنم هلرا
 لاوحا كنسیضارا «یکییدتا فلس هروک هنعافت را

 2 ءبولوا فلت رک کوا قد

 یرهیلسکوب اهد ندهیسلک یضارا یرارب قجلآ
 ید یرلغاطو «ندتسیش یواح ینیرلندعم روک

 (هناوس) .ردنرابع ندهیاکرب یضاراو ندتیارغ

 هن ره «بول وا ناکرب رر هلیتقو یرلهورذ كنغاط

 وا رطح رلنامز یرلکدنروکسوب شا ران و هک ردق

 روینل و لوا ندش تقلخ رلنامز وا هکلیو «رویفل
 نالا یرلیدنفآ كراوالو یرلزعآ ۵ راناکرب «هدهسیا

 ك رلمسا نلیریو هجلحم هرلنو یک ینیدلوا دوجوم
 « غاط شعای» ۰ یزعآ كفهح » < «نورفا» ید

 دلرلهورذ و .ردتقد نایاش یسغا هدانا رلانعم یک

 | هزم ۱۷۵6 و نالو هدنطسو نامه یکنکو ها

 هسلارف هععاش را هک «ردیغاط (تد نم) نالوا یعاشرا

 هلا (هرود تنوم) « بولوا یسججوا كنلابح

۱۰۵ 
 سس

EN 

 مربا (نور) یغاط هلاوس .ریلک هرکص ند (لاتناق)

 كنسهضوح كنغامرا ( رآول ) هلیسهضوح كنغ

 لیست یطخت ماه میسقن رب هدنسهرآ فرط تسوا

 هدنسا (نورآوق) ندنسهورذ (كنرم) .رودنا

 دنع یرعوط هونج قرش «بولبریآ عاط رب رکید
 . روی دنا میس هب کیا لایا «یرهل وا

 ربا (نور) كرهنا ندنلابج (هناوس) كثلایا وب

 ك رلن ون هک ردراو یرهن چاق ر رولیکود هنغام

 ونح كنوا هلا (هسناق) نالوا هدنلامش كا ی راهبجاشاپ

 نالوا یزکم كتلایاو (ویرا) و (ود) نانو هدنن

 (نورآوق) و (هزاوا) نک ندنحصا كنب رهش (ساورب)
 کهدش ونح كئلایا هلا هرد ییا ر نتيا ندنغاط

 یسهلج درارب و درک .ردب رابع ندن ارت (شسدزا)

یرطا عیسم یعسقوا كنغامربا (نور) و
 حر نا

 یراقدلوا خاص هننافسربس «هلغملوا لئام كب یرا

 یساشنا یرپوک هقشب ند رای رپ وکه مصآ هدنررزوا «یک

 .ردیسعتم چد

 < راهراغم بیګ «رلان وئو رلیرپ وکییبط هدتلایا وب
 وند » «راهلالش تكسکو «رزاغوو رلایف لتشهد

 و قرەلوا ییبط یک لحم ناید « یربدلاق

 بياع اشاع نایاش هلو راسو رارب شغش ود هلرلشاط
 ۰ ردق وح هیعیط

 یرلجاغآ ریجناو نوتیز هدنرارب قجلآ كتلاا و
 ید هدرارب عفت اهدو رلغاب ردق هرلیراقوت اهدو
 یرلجاغآ هناتسک صوص | لعو هره راجشا راس

 .ردرومشم یراهاتسکو یرلبارش .ردق وح كب

 ءرونلوا لا٤ا ریرح بونلو ید یرلجاغآ دوط

 . ریلی راقیح ید یولابو لاب بولیربدشش رایرآو

 تیاغ یسیلاها «هدهسیا زآیسبضارا لشی رولا هتعارز

 براصو وروق «ندنراقدلوا رلمدآ رویغو ناقشیلاچ
 كرهدیا لیوح هبهلرات هلیساشنا دس ال یرلغاط

RSیرلادغ اشا. رردهدکم ربدشیش  

 هشيم و ماچ هدنراغاط . ردن رابع ند هناتسک هلیساملا رب

 «بولوا قوح جد یرلاعم «یک ینیدنل و یرلج اغآ |

 -وبقمك یرینیپ و عایو ءرد راو یراربغیصو مانغا لیخ ۱
 ۔ابع ندنداعم یسهیعیبط تور لصا كتلایا نکل . ردل

 قوج كي یرلن دعم تیکلل «روک «ریمد «بولواتر
 ریو «رونلو ځد شموک و نوش روق «یک ینیدلوا
 هتک رمد هله نولو یزوت نوتلآ تب هدرا



 د را

 یرلشاط هبا یا كب .روینلوا لاعا هدنلو جارخا

 یرلوص ندعم .ردراو خد یرمرم عون جاق رو
 وص (لس) و (سلاو) هج زا «بولوا قوح ید

 هراوص وب ندنفرط ره كايدو «ردروېشم كب یر

 . ردیک رلمدآ لتیک

 .رد رلپا ك يييانص كنتلایا شدرآ

 یجکیا «كيا
 ها نایاراب هنلاعا نو دلاصوص الع «ب ول وا تغ

 هنفرط ره كنايد «قرنلوا لاعا هلتیلک رلتناغ لزوکو

 هخوجو یرهناشکیلببا كیاو كوب .رونلوا جارخا

 یسیح ر ۱

 اید هددح رد یجح واو ربهد هد هح رد

 .ردقوح جد یرلدش راف دغاکو تاج وسنم ا

 «هیحات 0۸ «بولوا هباضق ج وا تلایا و

 ۳/۸۰ ۲۷۷ و هرقو 4ع ابو هب دلب اد ۱

 : ردهرزوا یادحو هد رلن و رک هات ییلاها

 سوفت  هیدلب هرئاد  هیحا . اش
 ۱9۰۸۲ ۱۰۸ ۷۰ سا وی رب
 ۱ ۰ ۱۰۹ ۱۰ هربتنا ژرال

 01 ۱۲۰ :LAN نونروت

 FA‘ TYY ۳۳۹ ۳۱ اعج

 ی ویلا «بویلوا یراهبصق كوي كنتلایا شد رآ

 اج یلاها ۱۷ ۰۰۰ هک ندبربش (ةیان و 1) نالوا

 «هدلاح ینیدل وا یزکرم كنراجم و عیانص «بولوا عم
 .ردق و یسهیععر تفص ر هقشب ندنکل رک سم هیحات

 قحا سیا كنبرپش (ساورپ) نالوا تلایا زکم
 ك (نوئروت ) ندنرازک م اضق یکیا رکیدو ۰

 یسلاها: ۲۰/۰۰ ید كن (هربتناژ رال) و ۰

 .اهاو «قوح یر هبصق كح وک تالاا نکل .ردراو

DE CESمد از اتش  
 .ردراو یسیذادعا بتکم ر هد (نونروت)

 یراروا كرایلامور ینعب هدهعدق ةنمزا تلایا و
 نوکسهلم وقرب نانلوا هیمس (سوب وله) هدنسالیتسا
 هبلآ) یرازکرم «بولوا

 ندنفرط را (لادناو) نالوا ندهیشحو ماوقا اروم

 5 یا هیصق رب هدنیسا (

 ؛شهلوا 9 یرپش (ربو و) هن رب كن وا « هلغغت وا تب رڪ

 .یدیشل رب و یکتا (هراوب و) هتلایا ود ندتو و واو

 رادسکح جاق رب هدناريا هلا وا هر
 020 ۸ رسسردر

 لای اساس یح وا ك رلن و ۰ راد تش ۳0

 هد هسا ط وبضم یار «هغل وا نادر سهل راس

 هیناریا میراوت «قرهلوا بوسنم هنسهلالس ناینایک
 < هدلاح کیدل زس وک رشادرا ر ر ]اب هدهیمراسساو

۶ ER 

 پوروا نالوا ذ وخأم ندرلن واو هدهیان وی ذیدق م.راوت

 نالوا راکشآ ینیدلوا فرح ك « ریش درآ » هدنرلخم رات

 د رو « ر ویلیرتس وک راد چ واهدنعما (سکس سقان رآ)
 (+e %أضم*Longue-Main, M1%)» « یللا نوزوا»

 هد هنسیه> وا « نمهب » ینعب ( نوفم) هنسیهکیا
 اوت هکوبلاح ؛رویلیرپو یقل « ج: » ینمب (سوخوا)
 هلن رلبقث (تسد زارد)و (نمهب)هس ریلیقاب هی هی ربا میر
 ندنو هدنسهرص ناینایکو «رد رب رمشد رآ نالوا بقلم

 یجر هدهبنانوب می راوت وا رکذ رشد رآ هقشب

 و هک ءرویلیرتشوک اوا ۵ (سسربکا) ریش درآ
 ۔راف مما (هیوریش) نمسا (سرہک ) ابو (سسسکا)
 الس نایابک هدهسیا قشم ینیدلوا فرح ندنسیس

 مولعم ینیدنلوت كرادکحرب هدنمسا (هیوریش) ندنسهل
 نا ایسا 2 0ا تنارا هدلاغ ره . ردکد
 دراپناربا «بولوا شوشمو مهم كم یخشرات کلوا
 راولو تاعومس مالسالادعب میراوت ناسلوب هدنلا
 هن رب جر ندنح راو مدق س رفو «شل زاب هنب رزوا

 ندناربا یخدرلینانوب «یکینیدلوا شمامهنلوا سرتسد
 نو فقاو ید هننرناسل « بولوا قازوا كب
 ندنرقدمهلوا ردتقم هلی هظفلت تس رد ینییرلیما

 نانوب نیخرومو «ائامز مالسا نیخروم لصاماو
 ییا «ندنرلقدنلوب قازوا كب ندمدقنا را اتام یخد
 تانیرح و تایوبس قوح كب ید هدنرلتباور كفرط
 ندعبنم نابم ییا هل و كنم راتوب هیلع ءان 1
 هکلب و لکشم كن قیفولو قیبطت یف داور ییا ناک

 نانو ادا هدنقح راریشد رآ و نوعا كنو دلا

 ود رف هدعیو «لقن قیاور نالوا ذوخأم ندنراخروم

 0 زارو نمم رشد را ) هرزوا لقت كنيس

 : مل ەدا نیت .#

 ندنکو لم ناربا (سک, شیفت را ) 1 رشد رآ ی

 دالیلالبق «بولوا لغوا 1(سسسنکا ایو)
 ؛شم روس تموکح كد هن رات 6 ۲ ندنح را ۱

 لتفییرب زو رب هدنعما (ناودرا) نالوالتاق كن رد و
 هب رام رب هلیسیلاها كنيراف رط 2 «هرکص ندک دتا

 نالوا شا اجلا هتسیدنک هلرارف ندنانو بو ؛شخا

 هلی وشت ك رلیل هن آو «لوبق نسح ی (لقوتسیع)
 . ردشغا هداعا هتعاطا یرلیلسصم نالواشعا نایصع

 بقل « یللا نوزوا » «هلغلوا نوزوا ندن رکید یار

 رکذ هلیسا (وروسآ) هدناروت



 ان ی زا ی ی د

 یساپاپ كنو دوخایو و یرادمح نارا ناتلوا

 .ردن ونظم ینددلوا
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 ندنراباتک اوروا هدنقح ریشدرآ یحرب هتشا

 رکذ هدنارونو «ندنغیدنلو ید یسهعقاو یساجلا

 «ندنخیدل وا رهاظ یتباشم هاب |( هب وریش) تیسا نانل وا

 غد رادکحرب هدنمسا ( هیوریش نب ریشدرآ) هلبوب
 هلیبقل (تسد زارد» «هدهسا نکم یسوا شغل و

 ىجا كجه زس وک هدرز هسقو «ردیموب بقلم
 . رویم هل ړدسک یرلارو «ردیمریشدرآ

 "ءوق ایوک « ( سکسقات را ایو) ریشدرآ یعکیا
 هداخا یانعم وب هديب ان و نامل «هلعل وا بلاغ یسهظفاح

 - راد) یجکیا ,یرهنلوا بیقلت هلیبقل (نوفم) ندا
 و .یدیا ینوروت كریشدرآ یج رو لغوا ك (سو
 كده رات ۳۲ ندن ران 4۰ ۶ دالا لق خد

 (سورک)«مج ک» نالوا یردار كوهروس تموکح

 » جک » و .رد روهشم هلا ه راحت ییدشا ها

 ندنابوب «كرهدا نایصع یشراق هنن ردارب (سورک)

 شلآ هدنتلآ یتهدناموق د(نوفونسکا) روهشم خروم

 شعرو هننرزوا كنارا هلا هوع كی نوا یتیدلوا

 د رلیا و «شفل وا لتق «بولوا بولغم .هدهسیا

 ولرد كي «بورشاش ییرل و نداروا یقویسلاهیش
 رد رلشل# هل وا لصاو هنلحا وس ریکد هرف هلفاشم و نح

 هحانوروا و نانو جد هدنقح ریش د رآ یڪکیا

 ل رشد رآ و . ردب زایسع ندنوت حرا نالوا مولعم

 طلغ ند (نمہب) «بوبلوا تغل رب هجانوب یقل
 ۵ (سو راد) نالوا یرد یک ینیدلوا رهاظ ینیدل وا

 زس هه ینیدل وا (رایدنفس۱) «بویلوا (اراد) ید

 یرلخ روم نانو کسا ٤ ؛ رد
 لئالد ینیدلوا فورعم هيا ( سو راد ) هد بع

 (نفسا) كنمسا (رایدنفسا)

 مظعت یسیجنرب ؛بولوا بکر م ند هک ی یایک (راید)و
 اون زا را تاک زج كاما لصا «هلغلوا ن

 یسلوا شفاوا لیوح «(
 د (سکسقانرآ) یجکیا و هدلاح ره .ردلقم ید

 هبش هدنفیدلوا نم ریشد رآ لغوا ك

 ۱ یقل « تسدزارد » «هد هسرویلاق

 رکذ 8 كيتسود رف هسفو یبكن و یک یکیدد

 یر یکیدعا

 ك رایدنفسا هکنوح

 . ردتشم ید هاب ا هراس

 و راد) ايو (وراد) هلربیغت

 رایدنفسا

 كينسود ورف

۱۰۷ 

 هکمادام نکل .رویمهلیشالک آ ینیدنلوب هدفرط ینناخ |

 قمریدلوط ییرود كنتسهلالس نایینایک «یتودرف |
 هدنق وفام كب كرش رک هنس کا كنک ولم «نوحا |

 | كلقوتسیم هد ه روا اعقاو «بولواو تامولعم نلی هنلآ

 ۱ طلغ و ءینیدلوا

 شغا

7 

 رب ندهرآ « رویلوا روبجم هکمرو تنطلس نامز رب

 «شههمهدیآ طبض یییرلخ راد و مسا  رارادکح قوح

 هوالع هنب رکید هد ینبقل ر نالوا روپشم كنيرب الثمو
 یورک (سورک) دوی هه . ردلقمیشواشا

 هاب رب دسک قح یا ی(سواکک)
 راول نفی دلوا مک ۵(سورپک ) کوب «نکیاهدکمهم
 كن وب هتبلا رلینانوب .: ردلاخم قلو هددیناربا
 رکذ الصا هسیا رلیناربا « رد راشعآ فیرح یتعسا
 - رد رلشمها

 رشد رآ داي هلیبقل ( سوخ وا )

 لٿا EE هلکعا لتف تو +N ندنساب رفاو

 دیس راب ۳۳۸ OE ۳۱۲ الا لط

 یجحوا نالوا

 ‹قرەلوا

 -را) نالوا شعا نایصعو ؛شمروس تموکح ردق

 یتعی) نودیصو «تراف ییههروس «بولغم ی (زابد
 ماظ تیاغا .یدیشعا تیرح یی دق ربش (ادیص

 ابو ( ساوغاب) «بولوا یروفنم كقلخ «هلفلوا
 .ردشف وا لتق ندنفرط یداخ رب هدنمسا (شوکی)

 یرق نم رشد رآ هروک هنح راو كل رلیناربا

 دهع یو ینجوح كجد ا دلو ندنواو یی (اسم)
 ح رصد ینیدغ وط (تاراد) ید ندایهو «یتیدقارب

 -رآ یججوا رب هلو هدهروکذم ځراوت «ندنفیدلوا

e EEE OFریا داها یراینات وب یو  
 دد یللب لبدن وت وا یرا

 راب دنفسا 0 هنناور كنيسود رف

 ا اربا هسة وت

 لاز مس ر

 تایحرب «هجلوا لوتقم هدهزرابم نالوا عقاو هللا
 زا رد نم ریشد رآ لغوا  راب دنفسآ یرد نالو

 تافو ًالوتقم هجلوا مس رو ؛شع رو وا هنگ یتسد
 «هرزوا قلآ یماقتا كنب ردب نم «ندنغیدل وا شا

 یردب كسر «بودا SE قوس هاا سنس

 شمرب و وق SE AI هنادن ز

 عوز یاه رد یدنک هلا خوحر هات او

 یربق «هرکص ندکدروس تنطاس تدم زآو ؛

 ندنوا «هلیبسح قو هبک و ییامه نالوا یسهجوزو
  > Cl Eردشعآ تافو .

 زم كنتلود نایناساس -



 در

 لاح رب قرلوا مسقنم هدننیپ كولم فتاوط یرب ندننامز

 ندیکب « با عج فرط ره كنا ربا نانل وب هدي اشیرب

 ا واک دفعا لیکمت یلود سافا اواز
 نارا كنەيمالسا راونا ندنرلادتا یرضع یجج

 2 2 ا ا ردق هنامز ییدتنا الیتسا ےک
 نم ریشد رآ هروک هشاور كنیسود رف رد فا

 ند راع ناساس لغوا «دصجقارب دهغ لو قیرف

 «بولوا ندنلسن كنوا رشد رآ وو .یدیشجاق

 نایناکشا «نکیا هدکعا قلنابوح هدنرلغاط سراف

 یون (ت.اب) نالوا نا ركح هنب رافرط سراف ندنک ول»
 دهعلوو داماد هنندنکو «بلح هنناپ بول ربخ

 هلحسن هنمسا كنو رشدرآ هدننافو كکبابو ؛شغا

 نق الاوا اد سزا ار «تبولایبقل نکات

 یتلود هلطبض ید ییرافرط راس كناربا «هرکص
 كاب یسیدنک «هروک هتاور ر رکید .ردشعوپ

 تعاعش «بولوا لغوا كمدآ رب هدنعما ناساس ن

 یرادمکح سراف ندنایناکشا كولم «هلییسح یتواکذو
 كن ربش (درکباراد) ندنفرط (ناودرا) نالوا
 «قرهنلوا بصن هنغلظفاع ك رەد N یهدارواو

 ندک دنا طہض ینفارطا بلا لالقتسا نالعا هدعب

 (ناودرا) نایتسیا كتا هلخادم اد تیم ا رکص

 هدنح را ۲۲ كدالیم ینو هده راح ییدتا هلا

 طبض یهیناربا كلام راس هدعبو ینکلم بودا لتق

 یبریمد هدنلاح یادتسا كن و رخ روم ضعب . ردشغا

 سدقم هد دنع ود مدق سرفو «یتغیدلوا شغل و

 كنو كغاربپ مان (نایواک شفرد) رورشم نالوا دع

 هددسیا راشغا ناب یتغیدلوا ترابع ندنکلکوا
 ی یو دف هر رو القا ری راوپشم
 قحم ۲ .یدیا یک وا كنيحربمد مان هواک نریدلوا

 «بولوا ترابع ندلاصم ر یناعوقو هواکو كاف

 جد نح تكتاور و «ندنعیدل وا همش هددوحو

 كناودراو ۱ ٤ هدنللآ ییعبات كناودرا امسا . ردلقحم

 ءبوروسس تموعح هس ۱۲ ید هرکص ندنلتف

 كرهدیا تغارف هدنایح هدنګ را ۲۳۸ كدالیم

 .ردشقار هرواش یلغوا یتنطلس

 كنسهلالس نایاساس ی
 را ی دا کا ۱ واش ن ریشدرا

 هثاور ر :ردراو تیاور یا هدنقح كنو «بول

 یردارب كفاتکالاوذ رو اشو لغوا كل نم ره ءهروک

۱۰۸ 

 ۱ هدنح رات ۳۸ 4 ك دالیم هدنباف و كرو اش «بولوا

 ۱ ریغص كفاتکالاوذ روپاش «هدهسیا شمروتوا هت

 ۱ تغارف « دججل وا لصاو هدش ر نس رواش لغوا

 هتاور رب رکید ۰ ردشقار کوا یتنطاس ؛بودا

 2 لغوا كوي كفاتک الا وذ رواش رشد رآ هروک

 3 او کر دهع و یرواش لغوا یعکیا

 بول وا لئات هتیطلشس هسا هل ر وص دن ره رشد

 ۲ لتف یلود یاربک نالوا شمات روتوا هت ینسیدنک
 «بودا قاشا رانو «ندنغیدالشاب هکعا اذاو

 دار و ؛شمرافیح یتسیدنک هدنح را ۳۸ 6 كدالیم

 1 . رد راشم رو وا س یراوپاس یرد

E 
 شلدیا علخ هدنحګ رات ۷ كنو ترعه _.رد رشد

 ارخومو شمروتوا هش رپ كزپورپ وسسخ نالوا
 یلغوا كنه ورمش نالوا شمر دتبا لتق یزیورب ورخ

 0 و كرد ةبولوا
 ا ناو 0 ا دودج كلارا
 «هلیس دایس و قلا یتماقتنا ك زور ورسخ مدآ رب هدنیسا

 بس اکو كرهدیا موه هشرزوا یزکم كناربا

 یریشد رآ «هرکص ندک دا لتق ییاربک ضعب نالوا

 ریشد رآ .شمروتوا هتخم یسیدنک «بوراقیح خد
 هروک داور رب هدنر رات ۸ و ۷ كند وب تا

 مکح هنس قګرب هروک هتیاور رب رکیدو «یآ شب
 .ردشم ر وس

 نور ) Ardchintojan ) ا ۷ 1

aDهدنسهعطق قالفا سا  

 ۲۲۰ «بولوا هبصق رب هدنساضق (هشووبمود)
 . رد راو یسلاها

TAود ) كنهدنال ربا 5  

 کک اس 9 سالغدرا
 كليدرب ناربآ ندنب وق (ع ولیک ) یوق (سالغد را )

 ۷۷ هک «ردهبصق كحوک رب مقاو هدنرزوا

 هلیتسانم یترثک كنسیهام دیص ج او یسیلاها
 قوچ رب هننایل ؛بولوا یه راب تیها رب كوي
 .راردنا دش دمآ لرون اوو رلیک

 OS گرا وت ( ۸۳۱۵0 ۳

 7 9 درا



 رز ی روت ایفا

 , (د راس) «بولوا یردارب ا

 شغل وا نییعت ندنفرط یردارب كش رافرط ناخ ور
 ۔اصو نیدىآ ینعب

 ی (تلیم) لوا هنس ۵۰۲ نددالیم «نکیا یسلاو

 فک ینیرلنالپ لالتخا ینیدلوا شمروق كن (ایقسیه)
 یمسلتسا وب ید یغوا كنو س .ردشقا رابخاو
 رار هل ادن ام وق 7 هدنعسا (سیاد) لنارا بول وا

 نددالیم «هدهسیا شا رکسع قوس یشراق هنانو
 . ردشلوا بولغم هد (نونارام) لوا هنس ۰

 ر) كنهدنال ربا ۵

 (یاق) ۳۹ (نوم 1 نراقدرآ

 ۸۳۰۵ رازب هلیسهرباد هبصق رب هدن رانک
 .ردراو یسماسیلک رب مدق كىو ییلاها

 ۳ 3 ۱۳ كدزبو هدننال و دزب كناربا
 ناهفسا هدنسد ع لامش هرم ولیک

 بولوا ریش كح وڪ رب # هدن رزوا یسهداج
 الاخ یرادقم را كرلت و هک «ردراو یسیلاها ۰

 هد رېش وب .ردند رارک نالوا عبا هند تشدرز

 .روتلوا لاعا رلیلاخ و هداجم . لزوک

 بول وا ندنسهیب ع تایالو كناربا
 دودح اغ فا ا اب رذآ الاش ۱ نالدرآ

 اترشو هلناتتسرال ابوتح عناتساد و یی ها دا

 .ردطاحو دودح هلا یمعع قارع

 ۰ هدکا نالوا برع ندفرشو ۳۰۰ یو نالوا

 : : ردمقنم هاضق ییا . ردهزتمولیک ۲6۰ تیابو

 (اس) یزکم «پواوا نالدرآ سفن ی هدلام

 ءبولوا یساطق هاشنام رک ید یک هد ونج «رد رپش

 هدنلا كناریا نالدرآ .ردرپش هاشنامرک یزک

 وا ترابع ندنمق قرش بونح كناتسدرک نانلوب

 كنیلاو ندا تمافا هدانس نددارکا یانور برا
 تیمبات نالوا هتل ود نارباو «رونلو هدنسهزادا تح

 ی ب یتیط ومو
 , رکلای بول وا

 ءرونلو یرلحاقآ ماج نت تیاغ هدنرلنامروا

 .رول وا لصاح یزام ع و رب لوبقم كب هدناتسدنهو
 ك
 تعجارم هنسەدام « ج وناترا » ] ۱ جودرا

 هدرا
E er. 3 

 2 عقاو ه دنس ر ر (نر)و (هلس وم) هلا

 روا عساو كب هليتقو هک  ردیسا

 قلغاطو عفر یر

 EE لب اق ی رهرد راط ضعب

 . هر وک

al GI ۵ ) ۸۳۵6 (هفقیع»  

 ر ر ونسف ۳۱ را ام

۱۰۹ 

 هب ونح ندلامش

 شفل و ترابع ۱

 ا
 قرش هرکص ندکد ثا هطاحا الماک یتکلم و هکلبو

 ندامروارب دتع هراز قوح ك اهد یرغوط هغو
 « نامروا» هدنناسل تک «ندشدلوا

 هدلاح ییدعش

 یرلرب روا بول وا زا ك یرلنامروا كتکلم و

 رازهروش قاط رب نایلوا خاص هتعارز رب 9

 . ردشغل وا و مت رسا و نالوا كعد

 ردنرابع ندرلپوروح واو ندیضارا براصو

 ۰ یرلام حفر كلا «بویلوا یرلغاط كسك و

 لسیس «قونوص یساوه «هد هسلکد هدایز ندهزتم
 یزج هدنرهرد ضعب قم آ «ندنغیدلوا لشوطرو

 رراچ ضعو «رالپ هل دشت قم 9و را
 كتکلع و «راقیح یرلشاط یلی یا تیاغ .ردراو

 ایا زغمو نوهطنآ ءریقاب ,نوشروق هدنرلفرط ضعب
 یک یروص لدعم (ESN) . روئا وب یرلن دعم

 هقیچلبو .انالآ هللا هسنارف .ردنورت عبنم رب نوجا
 لیکشت تلایا حاقرب «بولوا مسقنع هدنسه را یرلتل ود

 نالوا هقرش لاش ندیغ بونج كتکلع و ندا

 تیابنو ۶۰ قم یاو ۰
 (نولاو) ید یمسقربو نالآ یعسقر كنسیلاها

 هزنم ولیک ۵ ۰ یو

 ۰ راد

 ردت رف ی

 هدهدام رکذلا فن ۲ ( ۸۳6۵۲5 ) ۰ ۳

 -ارف كنتکلم (هندرآ) نانلوا نایب | 4
 -ارف «بولوا ترابع ندنمق نانلو هدنلا كنهن

 كتکلع و ًالاش
 - ول) و (رومان) «(تویناه) نانو هدنلا كن هقیعلب

 (هن رام) اب ونج «(هنسا) ًابرغ «هلب رتلایا (غ روبنسک
 دودحم ها رلتلایا (هزوم) ځد ندنتهح ییونح یرشو

 یریش (هززوم ) نالوا یرکم . ردطاحمو
 ۲ ۲۲۰ ۶1 لا لا سرت ۳

 هزم ولیک ۲۰۰ كسراب .بولوا عقاو هدیقرش لوط

 (هزوم) یسیضارا كتلاا و . ردنناک هدنسیقیش لاش

 ر «هلفلوا ترابع ندنرلیداو كنب رارهن (هنسا) هلا

 هتتسهضوح یر (هنیس) هد یم ر و «(نیر) یعسق

 یوو کا . ردعی ات . وا هزنم ولک ۸۵ تیاربیو ۰

 م NE بول

 ) 7 صوصا لعو یسیضارا تساابا و

 هد هلا مدام یم رب تنتکلع

 لد رام ر

 دودعم ندتکلع ( هبناپماش

 ر داب راک ندهزنم ولیک

 ءیهح قرش نالوا
 رازهروشو بر راص هرزوا یییدنلوا نا

 ( لصا «بولوا ا



 كسک و لا . ردزود هیت هسیایتهح بغ نالوا

 یوم (هژوم) N ۵۰۰ یرار
 ندایرب یلایا «قرهقا یرغوط هلامش ندیقرش بونج
 هدنایرح یلقیشال وط كال هرم ولیک ۱۷۷ «هیا قش هنایرب

 ندنک وا دل راه U یرشنود «نادس «نوزوم

 كنب رلباچ (یوه)و (یوم) «(رایش) ندغاصو ؛رک
 «قرهالب وط ید قیر وص كراەرد ضعي ندل وص و

 نوجا رلیک كجوک ر و .رربک هنغاربوط هقیعلب

 یراوص ك راياچ نلیکود اکوبو «ردللاص هتناقس ريس

 بونج هسیا ۍړېن (هنسا) .رریوج رلهنیک ام قوجرب
 ندغاص «قرهفا یرغوط هیرغ لاش ندیقرش

 كن رلیاچ (هروئر) ید ندلوصو «(وو) و (هرا)

 8دعسهارا ی رایت (هتسا) هلا (هزوم) .ریلآ ینیراوص

 (هزوم) لانق نالوا شاحآ هد ۱۸۳۲ هدنتلاپا (هند رآ)

 قیرط رب هدنسهرآ یسهضوح (هنیس) هلیسهضوح
 .ردطالتخا

 . ردقو وصهرزوا تیموع یناوه كتلایا (هندرآ)

 نایاش «بویل وا تعارز لباق هدكى یتهح لاش قرش

 لمخ یتهح برغ «هدهسرویمر و تالوصحم تیمها

 یونج برع صوصا ىلعو «روبربدشیتب تابوبح
 « بولوا روتسم هلراعرمو رلنامروا لزوک یمش

 درک هلیکلیا كن راک و كرکو قوح ك یرلن و وق

 «قوح ید یرریغیص .رد روېشم هلیذل كتش رلتا

 كتلایا وب قح ۲ .ردیلتوق كب «هدهسرلاکد كويب «و

 ریمد صوص الع «بولوا ندعیانص یتورث هعلشاب
 رم زاق .هخوح هلیلاعاو جارخا كان ران دعم ریقایو

 یتعنص تاجوسنم یک رلشاق یلکو «هلناف ءروتساق

 هدنراریش ریاسو (نادس)و ءردشمراو هبیرلیا كب

 زکلاي
 هد قم شيلاچ هلع ۷ ۰

 .ردراو راهش راف د دعم ص وصحم ه رلتعذص 9

 ۰۰ هدن راهقیریاف تاجوسنم
 قنارف نوتیلم ۲ ۵ یعس هر كرلن وب بول وا

 ۷۹ یجدلع ناشیلاج هد را هناخ ربم د ؛رودل وا نیم

 نالوا هدنتهف قنارف نویلم ۲۱ «بولوا یشک یب

A:ییاتص راس .رردنآ لاعا رمد قل هالي وط  

 یرال و یو رفو دنمش  ریلیب هنل و| سايق هرلن و ېچ د

 0200 اور یاسا ظئاسو اور کو
 كل رلن وب هک رریشنم دن اصق شد هر )7 تلایا

 یسیلاهاو هدلب راود هلرلهیحات یرلقدلوا یواح

 ؛ ردهرزوا یاهحو

 د را ۱۹۰

 لاها هیدلب رتا ود هیحات اسد

 AF ۰ ۱۰۹ ۷ ۵ رب لع

 ANNES ۱۱ 1 لتر

 9. ۰۷۹ ۷" ٥ اورقور
 اصن ۸۳ ° نادس

 ۹۰° ۱۳۹ ۸ ریزوو

 ۳۲۰ ۷ 5 ۳ عج

 ور «بول وا كيل وتق یسهغاک نامه كنسلاها

 ًذبسن هیموع فراعم .رد ردق یشک كي یراناتست

 رول قع زاب قموقوا قصد كنيلاها «هروک هلقیدست

 تکو ندهحزسنارف لصا هلیاسل (نولاو) .ید

 .راردملکتم هلال رب ابق
 - وا یسیکرام (هرونا) (۸۳00:۲) 3 1

 مه دنح رأت ۷۱۱۰۰۶۱۲ لو رام «ب ول ناژدد

 هنغللارق ایلاتا ءهشرزوا یافو كنوئوا یجحوا

 یرادمح ایامرح ًابقاعتم «هددسا شفلوا باختنا
 طاتسا ندقللارقو «بولفم ندنفرط یرنه یجکیا
 ا 0 ,EE ندک دلکح رنالآو ا

 هايل اتا E ی ره روک ذم «هددسیا شلابح هغہقیح

 «بوحاقهننزتسانمرب كتى وما نآودرآ «هج دا مرعه

 تافو هد رات ۱۰ ۵ و «شلوا بهار هداروا

 ۴ .ردشخا

FEهربالق ك ونح یابلاتا 006  
 ر اودا

 هدساصف ( سارح ) و دیک

 «هدنسببغ بونج هزم ولیک ۲۳ كن رش (سارح)و
 - وا كن هی رب «هدب را هزم ولیک ES ٤ ریکد ناتو

 راو یسیلاها Ns «بولوا دیص 5 عقاو هدنرز

 ارش «بولوا قوسح یرلغاب كن رراوح ء رد

 . رد روهشم

 وو دنا تا و | سوورآ الوو هدنغاهسو تیالو مورض را 07
 عقاو هدنتهج قرش لا كتب

 ناف :دخاط و بورق هصراقو او مو رو

 ماچ یراراوج هک «ردهیرق ثكجویپ رب یزکم هیحان
 . رد روتسم هلرلنام روا لماش ینیرلجاغآ هشيم و

(Arda) ۱ 7و هن ردآ هلی مور  

 قرش كنهروک ذم تیالو ا اردرپنرب

 یلح یا بیرق هنبدودح یتبالو كينالسو لیا مور
 هدن رلف رط ب وئح س ( لقاعشب ) و هدنلخاد یساضق

 یرغوط هلام قرش ردق 4: یلع هح رو هلن | ناعبت

 هلام” قرش رارکنو یونح قرش ه دعب و «قرهقا



 كحوک قوح رب ندلوصو عاصو «كرهنود یرغوط
 ییهرد لد وکس هدنسغاسآ كنیلع هح رق بار هل رله رد

 «ندقدشال وط یکتا یونح كغاط الا فا ذحا جد

 خد ینیراوص كیاچ ییا ندلوص یرب ندغاص یربو
 ینیدودح كنيلبا مور قرش هدرب رادقم ربو ندقدلآ _

 هننایرج نالوا یرغوط هقرش «هرکصن دک د تیا قیرقن
 (هح وط) و هدهفاسم ردق تعاس مراپ ند هن ردا هلما ود ۱

 -وا بصنم هنغام را (ج.رم) هدنتسوا كنبصنم یر ۰

 و . ردءدن رس رفق مرمولک ۲
 بویمک ندنحا ايو ندنناب كن هبصق رب جه ر

 نلیکود اکوب قج آو رگ ندنرانک ك رلهیرق قوج رب
 هن روا) هدر «كن (یلقایتب) یرب ندرلهرد كج وک ۱

 خد هرد یدوکس ءیک کید ندشاپ ك ( یوک
 . رک ندننای كتيلناتسم لا هرد یراد

 «نکیا قفس هتسالو مورض را
MOR 

 هد هعطق نانلوا كرت هبهیس ور اریخا ۱ ناهدرا
 عقاو هدنرافرط یراقوب كنسیداو یربن (زوک)

  ۶-اها ردق ۲۰۰۰ یک طرف
 | كنناماکعساو یناتم كنعقوم ءهدلاح یتیدلوا یسیل

 یساوهو قلغاط یسیضارا .ردروپشم هلییسح یتیلم
 الماک ناه یسیلاها لوا ندالیتسا «بولوا قون وص
 ترعه ههینامع كلام یسیرثک | ءهدهسیدا مالسا
 .ردراشعا

 لوطا ۲ ؛بویمهدا تمواقم هدنتسن یتاماکعا

 ردعقوم نشود هلا كنعشد لوا لا ندنتهح .

  )۸۳060( ۱ 73هدنساضق تول كنهدنال را

 كنيلب ود و ددر اک :.رف (ید) ٩۸

 كج وکر ب یزکرم هیحان عقاو هدنسپ غ لاعش هزنم ولیک
 یرازاپ تابوبح و یسلاها ۲۹۰۶ بول وا هبصق

 . رد راو

 هسلصت ره رهش و هدهربخا هد راح

 دبغ تالاا كنهیسورب (۸۳061) ˆ ۳1

 ا ۱

 «قرلوا دم هبغ ندقرش هک «ردیلابح ةلسلس

 ییدتبا لیکشت هدنبع یابننم .ریلک ردق هنتلایا (نیر)
 كسکوب كا .رد ر وشم هلی دعم روک ناقیح هدن راهبعش

 - افترا هرم ۲۷۰۰ (رابتعا ندنعطس كن هووا یرب

 . رد هدنع

 وراصو نیدنآ (4۳۵۷5) سود رآ ایو 1
 (ایدیل) نالوا فداصم هنن رافرط 0 سلدر

 ز را ۱

 ردیسا كنيفک ییا ندنزرادح یسهیدق تکلم
 «هننش راب ۷ ۱۱ ندنخم رات ۷۹۷ دالیلالبق یسیحت رب هک
 مکح كاد هت رات را ندن رات “AV هد یسچکیاو

 . رد راشم روس

 مس

 ۲ هل درا
 این ندنخاط (فید و اریش) نالوا ین رب

 ندک دا قشییمق یونح بے كتلایا (زواداب) <

 (هروم) «بورک هنشلایا (ویتلا) دریکترو هرکص

 "یداو ینعی ] (هیداوغ) ندلوص هدنراوج یرهش
 هزمولک ۱۳۵ یسارم .رولیکود هنغامرا | هناپ

 .روروق هعفد ضعب نزای هدهسیا

 5 كنءرتلکنا (۸۲۶) ج را دوخاپ ۱ 1۳3

 یلشاط مسج هک «رد رهنرب هدنتلیا (ناهی
 ندنن ونح تن راهب (ونال) نالوا یواح ییهعدق راثآ

 هدن رلفرط برغ كنايناپسا (۸۳112)

 كره ندنناب كن رهش (زتنات روفشور) و «قرهقآ

 یار .رولیکود هنر (هنالپو) ندنلحاس عاص
 كح وک یرب كل هزم ولریک ۱ بولوا هزبمولیک ۶

Arzer-Palanka ( ) اغلب 

 هدنفرط لامع برغ كناتسر

 . ونح هره وایک ۳۷ كن دو و ه دنیع لحاس كن هب وط

 ق ۳ SA ESE كحوک رب عقاو هد

 ۰ رد (هغن الب

ffكرا رح (۸ :  E۳ ۱ وررا  N eد 1  

Etsعساو رب ن وا دای هلم”  

 یکتا رب كسورع لبجو هدنسب رغ لحاس كزفر وک

 لاعش نضرع ۳۵۰۵۱۳۷ ۱ را

 -وا) .بولوا عقاو هدیرغ لوط ۲ ۳۷۱۷ و

 ( مختسم) هدننسلامش قرش هزنم ولیک ۷ كن رهش (نار

 یایل .رویللو هدنع ردق وا نامه ید كني رپش

 رازح .هلغل وا یدظفاحم ندن راکزور قیشو لاش

 رارب کن و .رونلوا دع یناهل یحرب كنلحاوس

 - وا بوص لئاط هدر و یرالو یرغوط هبیرحا
 لئا هتیمها ینیدلوا .قعسم نالا هبصق ندنفیدل

 ۵۰۰ یسلاسها راز ال ل راو ج

 . ردیلابوروا فنصن هدكرانوب هک «رولوا غلاب هبیشک
 ردشمامهل وا

 نالو هدنرفرط جا كرپازج ندهبصق و قجمآ |
 ریمد رب هب یرایا اهد هدندارواو هلن رهش (هدیعص)
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 زی"
 رال وک یکهدنفا رطا كتهب صق و «هدقفل وا اشنا لو

 لآ تیها ها كوي هدن رلیا «ندنعب دل وا هدلد و روق

1 4 

 تا

 30۲ هل ید یاب کن وح رد روپ کا
 اهد قوج هدنلاح يسون «بودا باعیتسا یکهدایز

 -وا «هلغفل وب لوک لزوط رب هدنبرق . ردکجهابب هلآ هدایز
 یوا هفلح یک ینیدنل وا حارخا زوط لیخ ندار

 یعسا کسا «بولوا هنیدم رب مع دق تب . راقیح جد

 بونح كنکیدعش ریش یکسا قح ۲ ؛رد (هب رانسرآ)

 رلیل رپ .رددوجوم مویلا یرهبارخ «بونل و هدنفرط
 یتعی ( یسرلا) بوی اللوق قوح نما ( وزرآ)

 .رردا داب هلیما « ناول »

 ییرهاریو كمدق ریش یرکب ندننویفارفح مالسا

 یرعه رصع یګ درد

 EE تب رت من ررق 4

 هيمان « وزراو ربنق» ندهیلم تایاکح | , 1 ٠
 -وھ وم صخش كن هباکح رب ر وهم رد

 ۔وشعم كموهوم صخثرب رگید ه درسا ربنق 1۳ ر دیه

 . ردشغل وا رب وص هرزوا قلوا یسهق

Eك رمس خ رف ند ر رااح  

 ا ل ا چاس ندنتساسا
 ام «ندلا ج ارس » ]

 ۲۱ مس

 | وزرا

 E یتید الل وق هد رعس

 )۰ هل روي تعحارم هنسهد

 ( ۸۲500[) قوس راد وخای ] ۰
E ETولیک ۱۳ كنهفای هدنلحاس نیطسلف] 4  

 یی دق مسا SS كح وک ر هدنلامش ه ریه

Eدی دل وا هوم (ایول وآ) ه دعد  

 یمالطا طبحم رح كىرغم (۸۱211۵) ١ ال زر

 هزام ولک 6 ۰ كن دجط و و نیل اس ۱

 بتک «بولوا عقاو هدنسبب غ بونج
EE Eار هود فناوری  

 هنسهدام «الس»] .یدریلید (سیلیز) هدننامز

 [.هلیروی و
 قاو هدنن ونجح كن ها رث (Argens) ناژ 0

 هدنتلابا (راو) نانو EEE رک د

 رب لژوک تیاغ یرغوط هقرش ند رغ هک داری ر
 ٤ه رکص ندای رح كل هزنم ولیک 9 ندنحا كنبداو

 AEE قلقاطب 7 هدش ونح كن رهش (سوارف )

 هدهیات . رول وا بضنم هنن زفر وک (سوا رف) ‹«كرەدىا

Nاود وص هزم تعکم  

 ,J. B. Boyer نخ ا
RS Eكداليم ( 12100115 ۹  

۱۳۹ 

 هد هیم رسا

 ر رش (یک)) كن (هسناوو ر) هدنحش را ۱۷۰ ٤

 «شلوا لخاد هب یرگسع فنص ادا «ب وغ وط

 . ندنفرط یردب «ندنعیدل وا كمېم هتهافس هلیسهدایزو

 شقلوا د رط
 كنلق «ك رهليکح هکناف «بوقیح ندکلرکسع «هلغل وا

 .شمالشاب هغماشا هليل وصع

 یتسیدنک ا بلج ینتقد رظن كش رد رف یجکیا
 . وړو هکلیجیبام هلشاعم قنارف ۱۰۰۰ «بولآ هنناپ

Eشش 1 .شقا بصن هنتساپر  

 هدنتقاف ر كپلاراشم رادکح هدنروص یعاد هزرس

 «شقک هنناب سالا یکهد (سک ۱) «هرکص ندقداشای

 le تیاغ .ردشعا تافو هداروا هد ۱۷۷۱ و

 ES 8 هداعلا ق وف كغلن ایتسرخ «بولوا مدآ رب

 . رد راو یرارتا قوح ر قلعتم هنایداو میراو ترس

 .ندشفا وا رشید یرلهریاحم نالوا ۱ کیا

 (هزروق) كنهسنا رف (۸۵۵0۲۵۱) اژر

 -ولیک ۳۲ كن ری (لوت) یدننلایا

 جن تیم ريس ردق هاروا .هدنسد ونح قرش هزنم

 : ( هبود رود ) نالوا حاص

 یسلاها ۲۳۵۰ «بولوا ربش ر کن را و م

 شاصا ندعاقترا هزم ۱۰۰ هدنرزوا لروک ذم رېنو

 :بولوا رمش رب کسا

 یجتل آ نوا .روینلو هقيتع زایآ ضع هدفا رطا

 كغلن اتسنورپ هدهسنارف هد دالیم سصع یجد نواو

 ۱۱۹۰۳ یسلاها كنساضق .یدا هدنکح ی کار

 5 هدب رزوا كنب رم

 . رد راو یسر وک هصا ر

 0 دیشک

 ۸005-) لو رف نتسوکو ا یتن وق | لاتاژرا
tin ۳۵۲۳۲۱۵۱ comte dJ’ Argen- 

(talلدالیم «بولوا ندنساطعا یس وتنال را سراب  

 یزل وو رو مکح .ردشغوط هدنګ را ۰

 كن رع «بولوا ندرلنوسو ندیا ردقت هدایز كا

itهيلا راشم مکح ردق  aهدهر اح  

yê (Argenian) |فا ۳  
 : RE ناتا ژرا

 هدانا (هروا) ندنالایا یاس

 ی و ه دننچع لحاس ملت ار .(هتروا) و

i EFالو ایا  TIRرش  u 

 رله

 لو نمد جاق ر «ه دنسد ع لامش هزمولک 0

 اھا ٥۷۲۰١ بولوا ك فاضل ل

 هکم رب دسشبتب هي سه «ینکم ر لزوک .ردراو یسل

  حورج هد (ع روپسیلف) هد ۱۷۳4 و ؛

 . ندقیحآ كفلن ایتسرخ
 . یلارق هیسورپ رهلاقم لئدش یفید زاب هدنملع هغیحآ



 2 و و
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 قیعج تعارز «یسهناختفک «یتکم صوص «

 | هدب رام لوصا کسا «یرلهشرباق تناغو هناخابد

 هدنحا یی یلکیه ر كن (هزرم) یتیدنل و تا3 ۱

 .ردزوکم

۱ (Bernard 1 Argentré)هسنا رف  

 ددالیم «بولوا ندنرلخروم
 (نر) و ؛شعوط هدن رهش (هرتیو) هدنح را ۹ ۱

 . ردششارغوا د هلق وقح لع «بونلو مک اح هدنرهش
 لکم هدنناسل نال كنسدعطق (ایناتر) یهدهنارف ٩

 هنناداعو قالغا كن سیلاها هعطق وو ی راترب

 .رد فخرا تانک هجمتال هنو هربا ید راد 9

 |هرتناژرآ

 .ردشعا تافو هد ۰ ۰

 تالابا كن هسنا 5, (02(۸۲۳۵6۵۵) )

 و ی : ۳۷ | نوتازرا
 هلا (نون) هک «ردربن رب هدنتلایا نلیئد « نیروس ۶
 و «هلغاوا لصاح نر سیر 1 ا ۷۲
 زا رب كن رهش ( روموس) .ردشقلوا هیعت هلمسا
 كلهرتم ولیک ٩۰ و «ندکدشل رب هلل رېن (تئوت) هدلتلآ

 . رولیک ود هنغام را (رآول) ندل وص «هرکص ندنایرح

 ۸۲6۵0108 (SUF زورق روس ۱

 .هدنتس وا هزورق» ینعب ۵۵ ا

 هدنتلایا (هردنا) كهسنارف .« نوتاژرآ ک

 نوتنازرا

 هیحان عقاو هدنرزوا یطخ یلوب ریمدو یربم (هزورق)
 .رد راو یسیلاما ۵ ۲۰۰ بولوا رهش رب فک

 راسو یروماچ یبهلول و ج ریک هل رلشاط نمرکدو انب

 یرب (هزورق) .ردقوح یرلقارپوطو شاط وللثم و
 هلا یر وک شاط ییا «ندنکیدل و هبکیا یربش

 یسا کسا ءبولوا مش ر ملق و تا

 | ۔اسیلک عنصمو یسا ییا رب .رد (سوغاموتنج رآ )
 ESAS Bb . رد راو جد یسهعلق رب بارخ اش

 .ردیشک ۱۳۹۱۵6 یسلاها

)Argeneu1( + 1اش یاشمآ  
 كنتکلع ) ل وينيم ود ( 20 یوس رد

 ینیدنل و مسقنم كنتلابا (تلبک ) یکهدنسهعطق (هدانق)

 « ییاچ لاعش » و « یاچ لر » بول وا عقاو هدنل اعش

 را هدنرارانک ك رلیاج e4 .رونلوا اورا جد ا

 تعارز لباق یرلفرط كسک و «هدهسیا با ك ییبض

 طقسم دراو یسهینا شعب کید 8 یو

۱۱۳ NY 

 یعطس و و . REیسلاهاو «هزنمولیک عبرم

 یروصقو زسنارف یتلث رب «بولوا یشک ۰۹
 -هبصق ( توشال ) یکم . ردیلهدنالریاو ریلکنا

 . ردیس

Argenteuil ) ۱ | 5:كنهسنارف (  

 رو تا راواو هی
 كنب ربن (هنیس) و «هدتسیقرش لاعش هزامولیک ۲۱ كلی
 «بولوا ربش رب یزکر م هیحان عقاو هدننیب لحاس

 یرلغاب یراهقب رباغ تعاس . رد راو یسلاها 6 ۰

 یساسیلک رب عنصمو کسا .ردرومشم یسعلاو
 شدا هبه ندنفرط (نالراش) هدنجا هک ءردراو

 رب کسا .رونل و یلموک كناسیع ترضح نالوا

 یسهقوشعم كرالبآ هک : ردراو ید یرتسانم
 .یدیشلوا یسهبهار شاب كنو (هزیوله)

 ۱۸۲ع6ظ۱1-) هربتاژرال دوخای |
 مس

 تاررا
 - رال » | ( ۲۵و 0 ۱ 9

 [ . روي تعحام ودا ٤ هریتاژ ۱

 Colde) ۲۸۵۵۵۱1۵۲6) .یدیک | ا ۳
 1 : * ھ

 ناک هدنسقرش بونح كن هسنارف] a رر

 رد زاع و 5 ةد رزوا یدودح لایا ) لحاس بل)

 . رده زبم e یعاش را هک

E161 ۸۲0ظ116۲6) . یسهطآ ً  (Ile 
 تعحارم داف 4 ول ویک « | ا

 [ .هل روب
 ۰ ج

 ۱ نیتاررا
 ۰ مس

 ۱ نوسارر ادا

 ردق هنطساوا مع یحزوقط نوا ندشلئاوا

 « نیتنجرآ » ] .هنیتناژرآ دوخای
 ۱ .هلب روی تعحام هنس و د

 .اضعا هد هسنارف (۸۲660501)

 ید رابه عع ید نوا یس

 «بولوا رورپتیناسناو ماع یساج هک «ردنادناخ رب
 ودر لو ترپش ها هعفادم و هاج یارقفو ع ۱

 < شغل و اضعا هد رلسلحم نونفو مولع یر

 E ESED ىد هلفیلات یسیصعب ندى رج او

 - راشم مکح «پولوا ندنسابحا زعا كرنلوو ( ییول |

 راد ههیداو هیسایس روماو «شق,ا باههتسا یپیلا | كنغامرا (نرول تنس ) هک « ردیرب كناضق شقلآ

 (هن ر ناوطنآ) لغوا كنو .ردشم زای باتک جاق رب

 هک ىدا كلام ه هناختک رب ولوط هلا هربتعم بتک |
 «یسهناهتک هناس رت» هدس راب ه دعب بولیاص هدننافو |

۸ 



 س را
 «ردشفل وا لیوح هب هناضنک یموع نالوا فورعم هلیمان
 .ردیرب كن رهناختک یا او كوی لا كسرابو
 ید (ریپ قرام) ,نالوا شغا زارحا یناونع تنوق
 رب یک (وردید) و (رلاد) و شما ما بلا ییاکح
 3۱۱ ۱ 2 هاست وا ست نادار خلع لفراق

 عفان قوح رب ید (یرام هر قرام) نالوا یربخا
 تفالط یسیدنک و «شلوا بس هس یشن كرلباتک

 شا دارا «ندنش دل وا مدآ رب بیداو كلام هاسل

 . ردشفل وا شنو عج رلقطن یتبدل وا

 ییا هدهسنارف هلعسا و (۸۲۵۵165) ۱ 1

 وغی » یر «بونل و هبصق كح وک

 « هدنتسوا ریکد» یرکیدو « (61 (Bi06 « ەدەر

sur Mer ( ) یر .رونلوا قیرقن هليسەوالع 

 -ولیک ۲۲ كنيرهش (هرات) «هدنتلایا « هن ریپ تسوا »

 .ردشل زاب هنمأا كنو 0

 ا و دن زف بوو
 .رد راو یتیعج تعارزو یتکم «یسلاها ۱۰

 ( نایب رپ ) «هدشتلایا « هب رب قرش » یسیعکیا تل

 بونح هرم ولیک ۰ كنب رمش (ناینبس رب) و هدنساصف

 لزوک و یسیلاها ۲۱۰۰ بولوا عقاو هدنسیقرش

 . رد راو یعای نت زو لاب «بارش

 امورو نانو کسا (45, ")| ۲
 نالوا هبانک ندخع رم ندنس هذ اک هلآ ] سد

 . زرد نلیرب و ندنفرط رل يانو هنهلا (سرام)

 ۱ .هل روپ تعحارم هتسهدام « سرام» ]

 -ش لاش یاصقا كناياپسا ۳ )4٣۴(

 ست . رتاو) هسلاخ ناکام ۱ بد
 سرا ) OS یبالطآ طع رح «هدنسهعطق

 تولوا مر د و لازوک را نا( وق
 .ردراو یسلاها ۰

(ATEEACEN ۳۹فیاوط کل رله هدر  

 E E هدننامز ۱ 1

 السا خیراوت رکا ہک« رد رادکح ندبا سیسأت ینس

 ررع هدنن روص (كشرا) هدنسضعب و «(كشا) هد هيم

 [ .هلروپ تعجارم هتسهدام «كشا» ]

1 

 (دوروغوون ینین) «هدنتلایا (دوروغای) ناک هدن
 كن ره

 ۸۲۵۵۳۵5, ) سامازرآ دوخای |

 -راطس و كنهیس ور ( ۸۳2۵۲۸۵5 ) 4

 سه اے لک ب واح هرم ولک ۱۱۰

 e سرا ۱۹
 ۱۰ 2و ند ابا (هلوو) هک «رد رهش رب یرک
 ۱ 1 بولوا عقاو هدننیع لاش كنب اچ ( (اشن) ) نلیکود

  یزنسانم ۲ و یساسیلک ۲۰ «یسیلاها ۰
 ۳ قوح ینال وصح نتکو یرلنامروا كتساضف .ردراو

 ِ .ردیشک ۱۲۰۰۰۰ یسلاها بولوا
(Arsamosat) | ۰ 1۲ تكناتسنم را  

 ٠ یرړېش معسو سا رب
 ۲ « تامرئس» ] را ا (تامریس) مویلا هک «یدیا
 ۰ ۱ [ .هلروپ تعحارم اف

)Ars en Bé) ۱ 1۰ تالاا كنسنارف  
 ابا «هت راس تلو ندنس هب ع هراسر

 LL تسلط (هر) عبا هنساص (لسور) «ه دنشل

 ۱ ات نزن له ك رک د هل دس ر هبص . رد راو یسیلاها

 .ندب زایع ندزوطو قیلاب قاجار <| ا هظو

Nما س  

 تولوا ندنساکح ےدق نانو ( ۵

 0 0ا0 دس هاه اسیش
 . یدیشل و ترهش هد رل ګران ۲۸۰ دالیلالبق «بولوا

 وا یحاص یلوط د هدموجو تئیهو هیضایر مولع

 كنو یروحم یدنک كضرا هزک لوا دا «بول
 ندا لصاح نط رب راد هتکیدتنا تکرح هدنفارطا

 باتکرب هدنقح یدعبو معح 1 هو سم رداد و

 عبط «بولوا دوجوم اذه انموب لا هک ءردشمزای
 هدندنع رلبرع .ردشفلوا هجرت ههنسلا کاو

 . ردفو رعم هلیمسا (سخ وطس را)

 او سخ ناطسوآ دوخای

 ۱ ۸۲۱5۱۵۲006, ) قراتسرا
۱ 
۱ 

۱ 

 اب و سدنراطب بت زا دو خاب

Aristarque,) 1 

 ت
 یاسا سخراتسرا

 .الیم «بولوا ندنسابدا عدق نانوب 44
 « شع وط ا دیم هدننح ران ۱ ۸۰ كد

 هب هب ردنکسا واک لیصمت ند (نافوتسرآ) لسنازریب و
 ام هبه ر ییرلغوا كروم وای سویاطب .«ك ر ەدیک
 داش یشیدلوا 0 0 ۷۲ ارشومو ؛شلوا زوم

 -یوف هدراث دیش .ردشعا تافو هدنسهطآ سیرق

 كسوریموا صو صل الع بولوا یراهم هداعلا
 شا هیشح و جرش هناققمو هادقنم یني راهم وظنم

 ؛ردشمک هنکح لثم برض هددیقن نده دل وا
 0 ر وحاب 0 RE E 3 جد ٍ مس

 - دالیم Ari) 045) ۱ ساروغاتسر



 هدنلا كنتل ود سرف هدرلتفو وا لوا هنس , ۶ < ید

 ریش علمده ل
 ناب مت وا بصن لدور هروکذم تلود . هدنمدق 3

 ید ادما خاد ك رایلهنت ۲ ءك ر هدا نایصع,نالعا ءنکیا | ۱
 - وا .بولغم ««هدهیسیا شميت وطا هبهب رام هل رلبنا ربا

 «سعآ را رف | هنس راف رط۔ لیم واو: قی کارت ) باول ٩
 .ردشغلوا لتق هدنح را 4٩۸ دالیلالبق هدارواو.

hereنت لفل وم نان ال ۵  

 ۲ ا E ۱ تنتسرا
 (اادیم وقي )ر هدن رات ۳۵۸ و ‹شتوط هد (قینزا)

 كاله هدهلزلزرب كوي ندا بیرخت یتیرهش دیم زا ینعی
 ء ۸6 «ردشف وات AER هاكح ر ىلقليف هرا .ردشلوا"

 دلیتسانم قلوآ روصم یتناداعو یالغا 4 رلتفو وا

E:ردشقل وا هجرت هبهتسلا رثکاو عبط «بولوا  . 

EKE۸۲15۱0 ۱۲م وخناب  

 .E ۳۹۹ ۱ لوبوتسرا 0
 یافو ك (ناق رهرانج و) یردب لوا هتس ۱۰۷ نددالیم

 -ا وذع راد ابقاعتمو ءشاوا نه و هتندتوا

 لصا «هرکص ندکدتیا طبض رار ضعبو ؛شلآ ین
 ی ( نوغیت ۲) یردارب ندیآ یاحوتف و
 زکلاب یموکج تدم : ردشعا لتق .هنیرزوا همش رب

 (نهلیف) نالوا كعد « ىح رلیانو »

 اهد لوبوتسرآ رب رکید -- .یدیشقلوا بقلت
 نددالیم «بولوا یلغوا كنار دنکسا و
 ندتنش ی(تار  ) یجکیا یردارب لوا هنس ¥3

 * ایا و چی

ERE 

 . رد هخځسر, ر

 ندنسا ما ب عو ؛شم ر و وا تب قد لر هریدنیا

 -ور تونل وا هسصاحم ندنف رط یر هدنیسا (سا را)

 | هلرلن و تو «هدهیپا شا رات روق: ہد ایہ ا لراپلام

 هرصاحم هدسدق ندنفرط (سویمو) «بوشی زو ید
 نددالیم , مرکص ندتمواقم تقو قوحر و «شلدا

 .يديشل رد وک هامور پولو ربسا لوا ةټس ۲
 هنتیکلم هلرارف ندامور هد رات ۵۷ دالبیلا لبق

 بولغ دەبا زد الات یر هو
 نددالیمو ءشعشود ,هنراسا هعند یجکیارب پولو
 دردشتا تافو هی ادن ز لوا هم 9

 ۱ لو وشر
 شعشالن انس . ( ۸۳15۱۵۲۵16 )

 بولوا نا دوج

 ك روت وليف سویاطب
 ناوت كيار و «ید ر ونل وب هده ردنکبسا

 لوا هما ۵ ۰ نددالیم هدنامز

IE تیم ۱ و دات 

 سنا
 شمار وک ییاتک وب: كنیپ اک نان وہ رب پو زای ییربسفت
 ا یراقدلوا غا نجا ا سس اند فو
 ی درو دنا

 ۸744 نار وعسارآهنروخاب ۳م
 شب نوتجوتسرا

 (نیاودروم راه) بول وا یه آر شهاشاب لوا صاع

 (سلوجا ایت عرار دلفان مچ سیال
 شهری ارگ فمر دوخ د قو را

 «هرزوا كمرب و ربخ یتساقفر «بولی وط «ندنغی دل وا

 بابا نوت 4( یساییه) فصل هلآ هعکشا
 ران و و ؛شمرنس وک یک لخ دم ید :شیرارادف رط و

 هقشب» ك (ساییه)) ۰ رکص.ندق دنل وا مادعا یە

EEقحدنلوا مادعا [قئرا» هنأوس « ؟ ردیق وب  

 ۲ «یدلاق مدآ رب رکاب

 ندندرط كسايپپه . ردشه وا مادعا ھن رزوآ ناوج

 ه(شسو د وم راه) هبا(نوتیجوتس را)  رایلهنن ۲ «مرکص

 ارجا زلنا رېش هنیدای. یرلما و «شقبا زک ر لکیه رب
 .یدرلشمالشاب هکشا

 ووا: شم د « كنس هد وا ۵

 هدعیدسق ناتو (۸۱15۱۵۵0)

 هبش هروم .هلف وس یرلیلاپ رود
 - وا یر 4 « رایلک ره » نالوا شما طبض یتسهربرح

 كد هنحش اب ۱۱۸۹ ندنج را ۱۱/۹ ۰ دژلیلالبق «ب ول

 (سیلقورب) كلوب .ردشهروس تموکح هدهطراپسا
 ران وب «بولوا یلغوا ربکیا کیا هدنعما (نتسبروا) و
 درد قا دمج کرین هاا یرلاست

 ۱ مدوتسرآ

(Are ( |هبش "روم  

 بولوا یرادبهح كنس هعدق

 تکل( عقاو هدنسهرزج

ETD 

 یراق هرلیلهط راپدبسا و هن یاب ۷۲6 ندینخر
 بولغم يرلن و هدنعفوم (هموتا)و «تسواقم هنادرم

 كنهاکز- .یدیشقا ربسا یابوویت) یرارادکحو

 E «ںوحا قلوا لاپ هتریل اغ « هنب ز زوا قن اهک

 نتو ام هدعو «شغا نابرق هنراد وبعم یاری

 . ردشم ر دل وا نیردشک

 كم دف gt (Aristophane) ۱۰۰۱ ب ۱

 تر ۱ را یعاَش ر ومشم كا ۱

 ۰ ردشب | ۵ ت ریش و دنطن تایلرهو هب وڪه کم

 هددنا م روک هتاور رب «لوا هو ع ۵ ۰ بد د اليم

 - هطآ (هنیکا) د وحایو شودر, هر ک هتاور ر رکیو



 سرا
 لاودن عفت ا:قباعرو هد ۳۸۰3 تاو طا ةد
 بو الشال کش | رابتشا" نکیا هدنشاب جوا یکی
 هغع انب وا هدنسورتابن هنن ۲ رهکعضم ینیدلوا شنا مظن

 یسایس هغیحآ ندقیحآ هد را هک ڪم وب هک «یدیشمالشاب

 یتحو هلرلیلهنن آ «دلرلرعاش «هلرافوسلیف هل رلمدآ
 یرلپا ردق وا هدازهتسا .یدروینلکا یخد هاب راد وبعم

 وار الو اب ها فا او تاتس فک + ہک ۰ دیک

 د هل ؛تان اما روا كل روا خاص زدن دن
 هدعدق نانو تیعونع وو

 ها ها
 2 اوا عنه یل وا

 یدیشم رب و ماتخ هکلس و هکعضم

 هلا طارقس روهشم میکح زاها نالوا راب وا. اسف

 .یدا رلشداق هرزوا تیموعو ( شیروا) عاش

 . ردشفلک | هدنسهکعضم یلناونع «رلط ولب» هلا طارقس

 قاب ی ۱ رکلاپ ندهکعضم هع ینیدلوا "شم زای

 یرلماپاو تاراشاو زومر قوح كب ران وب . ردشلاق

 یراربیعت ضب و «ریلیشالک 1 روز «ندنغیدنل و یواخ

 یرلتسالس و تحاصفو یرهتکن ,هدهسیا نعتسم
 هدابوروا یرهکعضم كنافوتسرآ .ردهداعلا قوف

 .ردشغلوا هجرت هدهاسل رهو ٤ عبط يع هاب اعفد

 Aristophane 8) -یهسنارمد | ۰ ۳

 ۔و وع مدق نان وب 96

 هب هب ردنکسا لوا هنس ۱۹۸ نددالپم «بولوا لدن

AESTوا نییعت هنکلبتک ظفاح كنناتک  

 . ردشقل و رم تب وا هجرنلا فلاسو شف

 ( 3٥0601۸15 ) ییرلتراشا دم لعتس هدیانو نال

 د ا 9

 كن رلفل وم يدق ناوو «داحا ی « طہقنن لوصا»

 وتسرا

 هه عترت تارا

 ۱ یواح ییامولعم ضصم هدنقح یر رهو یی رلعسا

 . ردشعا فلات باتک رب هل اونع « نو او »

 هبس هروم (۸15۱06۲۸۱6) | سارا 1

 (ایداق رآ ) ناک هدنسهرب رح رم

EEا كن رادح یا كنس هم دق  

 1۸۰ یسیعکیاو ۰۷۲۰ دالیملا لبق یسیجرب كران و
 دکال یسیجکیا

 هرلیل هنیسم نالوا یرلقفتم هد هب راڅ ر عقاو هل رلیلاس وه

 ندنکیدتا تن ایحب

 ۰ رد رلشم روس تم و) =< هدن رل را

 وا TORY رایل اید اق رآ

GLرد رلشع | وه 7 رادمح  

x (Aristoclès)کیا ء  ED 5 es 1ت  

۱۱۹ 

 ار تیا |

 سر

 ۲۰ ۱ سم تیم و اس
 نمد اش رود هل را ۲ یلایسدورفآ) ٤ فک

 راکفاو هنلاوحا جارت كن امطح ناتو . ردشغل و

 زکلاپ TI عید رب لک ا3 هنب رابه ذم و

 هم تک ناو ٩ 21 تاژپپل اد (سویبس وا)

 «ردشلدب 1 قاب یره رقف ج ردنم

 مدق 9 ( ۸۲۱5۱05606 )

 ندناسانش قیشومو اج

 ۳۲۵۰ نددالیم «بولوا ندنناد

 نت
 نسفوتسرا

 اش كن وطس راو

 «شقت وط هدن رهش (هتن راث) كني ونح یایلاتا لوا هنس

 ندن راثآ كنو .ردشم زاي باتک 4 ۵۳ هروکهتاورو

 لناونع « كنهآ یدابع» نالوا رباد هب قيس وم رکلای

 ضعب كنانک ینیدلوا شمزاپ هدنفح نزو هلیاتک

 ه(ساروغاثیف) هدنقح قیسوم .ردشلاق قاب یرلهرقف

 زکلاپ .بویقیا لوبق ینیدعاوقو لوصا كنامح میان
 .یدا هدن رف ربک مزال كا تبنما هغالوق

 هبش هروم (۸۱15۱0۳0896) | ی 1۳

 OS PAE زا
 یرادمکح هدنراخ را 1۸ 6 داليا لبق ت

 وا
 ےس دق

 هراح ٽقو قوح رب هلرلیل (ای

 -روف هلا هعدخ بول وا ربسا هعفد ییاو «شقا

 شا تمواقم هنس نوا هدنسهعلق (اربا) و «شات

 ندشود هنیلا 1 رایلایومدک ال یتکلع .هددسیا

 ر كرليلهنیسم «بولوا بولغمو ؛شمامهراتر وق

 یسیدنک ءةدلع یرلک دا ترعه هیایلحس یقاط

 . ردشحاق هب (ایداقرآ) E رکید

eیراذعح هماغرب  

 عورشم ربغ ك( نە وا) یح

 دالیلا لبق ندنفرط (لاتا) 7 بو وا يلغوا

 شلدیآ كر هرایلامور هدنح را ۲

e 

 یەماغر نالوا

 نایصع ییاها نالوا هنشت اکو ًاتاذ «هلیتیت دادزنسا

 «هد هيا شلوا لتا هت رفظم جاقر ادتنا «بوردتا

 لوسنوق «قرلوا ب ولغم ندنفرط (

 هدارواو «شملر وت وک هامور ندنف رط شوک ۱)

 .ردشف وا قانخا هدنادن ز هدنح را ۱۲۹ دالیلا لبق

 سویلطب ( ۸۲566, ۸۵۱۵۲۶9 6) و

 «بولوا ند راطباض كفل دالیذ

 ذخ او عج ەس قم بک «ندنف رط هيل ای وم رادمح

 اربع ناسل نداروا یاد قک هب هبد وېب «نوحا

 هب هب ردنکسا هدنر ارب «بولآ ملاع ۷۰ انذآ هبیانوی و



 سرا
 سرشار هر ۱

 (56012ظ/6 ) یسهجرت « نیعبس » ردجر و هک

 كن راهج رب نیعبس » كن تک درویش مات ٩

 جوا ییا AF یاتک رب هلتینا وتع « یضم رات 3

 باتک و . ردشفلوا عبط هدهزتلکناو اینالآ لوا یصع "

 . ردکو کشم ینیدلوا كشسايتسرآ هدهسیا یکسا كم

 ینیدلوا هلیطسو كسايتسرآ كن راج رب « نیعبس»
 . ردشغ وا هش ید هدنقح

 (Aristée de ح لهسن هق 2۳

 كعدنق نانو E اتسرا

 اش رب یکسا ك شماشاب لوا صع یلآ نددالیم

 قوخ رب ندنلیبق لاصم رتاد هنلاح ةجرت هک ءردع

 ینهعت لاوحا بول وا یورم رلیش هداع قراخ
 .ردظا م ولعم

 هدننی رلینان وب کسا ینیدنلوب هدنرلفرط ناتسزال ینعی ۰
 هاشم هنحو ويد هدنعسا ( ساعرآ) نالوا رتاوم

 رس. بتا ناو دهی یا نود ۳ 1

 هدنلحاوس 9 توئح كهايس ک

 .یدیشم زای هم وطنم رب هدنقح كموهوم موق رب

 _ اکح مدق نانوب_(۸۳زهاذز۲0)
 o} داليملا لبق «بولوآ ندنس

 نكن زو ؛شعوط هد زاغن یتعب (نربک ) هدن رلخ رات

 ههنا لیضحا | لجال «هلفلوا بونم ههلاع ر
 .ردشم رک هنسهرص یاد رک اش كطارقس توک

 كن داتساو «شجآ هناخسرد رب یسدنک رخ وم
 هندنک قره وا فلاح نوت هنبهذمو كاسم

 كنسهفسلف .یدیشمالشاپ هنسیردن هفسلفرب صوصم
 ق ابی هاید انا : یک یدا رز رس

 نوا قلوا دسم هر ندذادل كنايدو كرع

 ح ابمو لالح هناسنا یون ره كذباذل «ندشیدلوا

 بانتچ | ندطارفا نلیهربتک للخ هتذل زکلایو «قلوا
 وکه تکنو یکذ تباق ون ها . ربلک مزال كا

 ۔ ود ) یرادکح (هسوقاربس) یهدایلجس ءهلغلوا

 ینمسق ر كنب رع «یرهنلوا بلج ندنفرط (سویسی
 هلا افصو قوذ «هجساضتقا یهذم «هدننارس«كنوا

 (بیتسرآ) ةننو یربق رب هدنسا (هنرآ) .ردشمریک

 ندندنک ید ران و هک ید راو قو را
 . رد رلشلوا لوغشم هلسيردت یتسهفسلف هركص

(Aristide, Apter: ¢) ۱لئاضف  
 لدعو لیس هب رکسد تراهمو هاذ

 هلیبقل «لداع» ءبولوا نەن ا رب روهشم هلتیاقحو

 ۱ ا
gq e 

 j 7 ع دید

 چ

 س را ۱۱۷
 ه رادا هتل ادع لاک یر وهج دیبا .یدیشم وا بیقلت

 ۔ام) نالوا عفاو لوا س ۰ نددالیمو «شغ)

 شغل وب ندب رلت ادناموق. ك ر ليل هنآ هدنس هب رام (نوتار

 -ابتعاو تیص كنون .(لقوتسیت) نالوا ییقر ..یدیا
 > یر وال وط یاں د ریل 1 موع کردیم دک چر

 یتسیدنکهدنخ رات ٤۸۳ دالیملا لبق

 هدنهبلع «ندن راک دمهکح ینت رادع تیص كتنسادنک

 کیکا) ات سر دی

 لح ءدح روک یت م وعه هض رزوآ كنا و ك (سنس

 الصا  هتیاسفنو ضرغ دیتسرآو ؛رلشلوا روبج

 .اس)و (ایالپ) «هلتواعم هنادرم هلقوتسیع «قرهیقاب
 یاب راشبل ها لا هرات رفظم یک هد نکا یی (هنیمال

 نوتب «هلفلوا مدآ رب ملحو هاوخ ربخ تیاف یسیدنک
 كنتب ر وهج هننآ «قر هنارق ینتبح كننرلتب ر وهج نان و

 «قفوم هکمریدتبا لوبق ینتسایر هنیرزوا كنان وب نوت

 هنسهرادا یسهنیزخ نالوا دیجوت كنان و نوتو
 ریقف ردق وا ندننماقتسا لاک .یدشلوا رومأم

 هزانج ندنفرط لالاتیب تموکح هدننافو هک ءشعا
 هکعا كرادن ییزاهح كني رربفو «هقمردلاق ینس
 . ردشم زای ینلاح هجرت كنو (قراتولب) :شلوآ روبج

 ندنرلف و سليف هنا ( ۸150166 )

 نوک اس تا
 ه(سونایردآ ) روطاربعا هدنخ را ۱۲۵ ددالیمو

 یالوب هعفادم ینلن ایتسرخ

 هنسهرص هنعا ینوب رانایتسرخ .یدیشقا مدقت

 یتسیطرو هدن ۳۱ كنيم رفا سوتسغآ ؛بوریک
 .رردا ارحا

Aristide Ali kr ege ( 3ا و Aristi O ) و 

 .یدیشمرب دتا فن

 دتسرا

 هلاسر رب ینیدل وا شم زاب

 <« بولوا ندنرلسیطخ مدق نا

 زاکدناوادخ یک انک ) دن زا ۲۲۹ دال

 تدم رب «بودیک هب هسآو ؛شعوط هدنرلف رط یالو

 هرم زا هرکص ندتموادم هنسرد (سوقیآ د وره)

 هدنح را ۱۷۸ و ؛شعا نطوت هدازوا ءكرهدیک

 هن اغیلب خاطر ءهدقدل وا بارخ ندهل راز یربش رمزا

 هراعا یرہش و ی (لروا قرام) روطاربت| هل رلقط)

 درلنامز وا ءبولوا ۵ ٤ رلقطن و .یدیتشمردناق

 هات ایفد هدا وروا «هلغل وا روصم یتاداعو قالخا

 . رد راشفل وا هرو

Aristide 'Quinti- ) jlli) 

 ید ایم صع یجکنا كنانوب ا «



 س را

 ۱ دم زای باتک ر هدنفخ قیس وه بول وا لد رلفل وم

 ع ومو دو و ولا
(ATH) ۰ 7ی ة طافش ب |  

 یر «بووا نرود ] دینا
 ؛شهرب دنتشل ر هلداد رهم قرهل وا یراق هرات یلامور

 تو تر وک دچا ةهرتشاوب تن رو
 ءظبض ییةننآ (الیس) لوا هنس ۸۷ نددالیم" «هدهسا

 ردا لف

 | سویتسرآ
 (نولو۲) نالوا هب اشک ندم هک « دن ابوس ر

 كنبرپ مان (هنریک) نالوا یربق كنیم (اینب) هلیهلا
 ید ولس «ینقاب هرلن و وق هرلناسنا «بولوا یلغوا
 (مجی) شم رکوا کمر دشش زلیرآو ینمریدشالویوق

 شا جاودزا ی (هاونوئوآ ) یربق كغ رادم>

 و

 و ;Aristée) وان

 روکذم هدن ریطا سا مدق قلاب

 «قروللءراب, ندنف رظ یرلکپوک یدنک هدوآ لغوا وب

 « قر هيم هب انیط هحل a .هلکعا تا و

 واو هب این دراس نداروا «هب وکناتسا فلک رب ییابو

 هداروا «ب وحاق هب یا ۳ ید ( یک ارز هدندار

 ندو هک تسار,( سوکفاب) یهلا تیشع

 ناقلب ینعب (سومه) «كرهنرک وا یلوصا شواو شيع
 شا ذاخا ناکم ین نب رلغاط

 شوا دن دن ات «بولیاق 0

 ه رکص تدم 5 ا

 هد ول ری و .

 اد ا ههلآ

(Arsès 3 ۲او  
 ۰ بس ر

 «هروک هبهینانوب خیر
 نالوآ زوهشم هایبقل (

 <« دص ندکدسا لتق یربشدرا مداخ مان (شوکب)
 یو هل دما قلا لا ES یذوشو مدح

 شک روتوا هنت نآرا لّوا هنس ۳۳۸ نددالیم

 هد نول هصجالک 1 یتکح هيم هنورو ینکح هد هسنا

 (سویراد) لوا هنس ۳۳۲ نددالیم ؛بوریدتا لو

 . ردشعا سالحا ی (باراد) عب

(Ars-sur-Moselle) 

 دنا نرولو ماش

 هدنسیبغ بونح هزنمولیک ٩ كنیرب

 : FAلسوم روس |"

 )چ( اا "

 لوبقم كن «یتتلاها ۰۰۵ «بولوا هبصف رت عقاو

 یسدتشاراق | وئم و قا وتم قلعتم هزبمد ¢ یارش

 .رد راو

۱۸ 

 1 (;Aristolê سیل اط و طس رآ دوخاب

 اک عدق نانو 7 0:6 ۱ و را

 ۱ نکلا تاح »:لوصس بول وا رک او رهشا كنس

 كنق «یناشع هفسالف » ۳ ردشغت وا تیقات هایش

 دام لوا هشت ۶ نذدالیف وديس روم و دح وم

 هدر (هزغاطتسا) د وخاي (هریحاتسا) كنا ودك

 یرادهح ان ودک ام (سخاموقین) یرد ؛ردشع وط 1

 .یدنا یو ا (شطنمآ) "یردن كبيلفا ر وهم

 قم هنس ۲۶۰ «لرومدک ههننا هدتشاب ۱۰ وطن رآ

 ندتفو واو" -مشفل وت هدنس رد ةقلح» كنوطالفا 4

 هدنح راب ۸ دالیلالبق . یدیشعا وا ایفل

 كنتوا یسیدنک «هش رزوا یافو عوقو كوطالفا

 روج «ب ولوا لعفتم نالوطن ذنعیدفل وا تانا هنرب

 « رودیک هتکناع (ایستم) نالوا فداصم هززخ|س س

 (ه رات 1) نالوا .شفلو ید رکاش بل دنک هدنکلعک

 و و «نیلوا رفاسهآ ه (سایمره) :یزادرکح كنب رهش

 ی( سابع ) ید لام نالت شکی-هدننافو كرا دکح

 اب ۱۳۵ ۳ دالیلا«لبقا -  یدیشهکا 46 یلا دما چ وز

 ءهلبلح .ندنتف رط بیلف یزإدکج ابینودک ام هدننشر
 و. 4 شاوآ در لعام .دنط هم زرب و ملعت ۵ ردنکسا یلغوا

 «بودبا تاقوا رارما هدنیایس |كپیلف تقوقوحرب
 E جد هب ایسآ و دندیعه هل زنا ؛هژوک هشاور

 3 هدافتسا ندنب ور و ندنیاخ وټف مر دنکاشا وای دلار

 .هن رج ییدتبا قلعتم هب ییبط خیرات و هلیتحایس «كر

 . رددشا عیسو ییخ یسهبستکم تاعولعم هر

 كرپش «هلدوع ههنا هدشنخ نان ۳۳۱ :دالیلا لبق

 هس ردم یی رب هدهاکچ رفن نلیئد :(نویکیل) هدن راوج
 دیس همان وا ید هسردم و کرایا شات

 هدنراناسل اوارواو مور هک و نوک وللا «قرهل وا
 ا٥6٥, )« ردلیعتسم هلیتسانعم « یدادعا بق

 هدیناتوب ناسا هتسهسردم كنوطسرا .( ۷

 دایرب) هلتبس ه(سوناپیرب) نالوا كعد ۰« هاکحرت»
 بهانه کف ولو ی و[ هک «ید نرد ایم٣ (س ویی
 میت هنسفسلف

 و »و « كم هک » هک وب .یدرشل رو ییات (قن:اب ر)

 یلغلوا قتشم ندنلصا (ونانیو )نالوا هنسانعم « كع ر

 « نئاشم» «قردل ۲ "ییانعم و مالسا یالع

 ان وط_س رآ عضو تست اوو هج

 و هل ربعت

 اک اش

 دالیملالہف ..رد را شغا لج هنکید رو سرد رم رک

۱ 



a س را 
 وطسرا «هن رزوا a «هدنګ را ۳

 كنب راتعشد ی 2 كد رابیق رو دوش
 «قرهنل وا مابا هلکل شد «بولاف نیسماح هدنلا

 هدا ید هنسیدنک ینیرلکدتبا هطارقس كرلیلهنتآ

 هطآ زوبب غا «نددم رنک هب هکاحم «هلفمالک [ ینیرلکج "

 ٩۲ هرکص هنس رب و «شهچ اف هنن ریش (هدیکلاخ) كنم 8

 . ردشتا تاقو هداروا «هدلاح یتییدل وا هند اب 1

 تعسو رب شمالروک لثم هدد دق هنم زا وطسرآ

 مولع نالوا مولعم تقووا ءبولوا كلام هب هم رق ۱

 .ردشقا داما ید "
۶ 

 . ردعماح ق

 نف جاق رب «هرعص ندکدتا هطاحا یتسهفاک كنونفو

 یتسهفاک كنونفو مولع یران
 ءهدهسا دوح وم EEN كنتافيلأت

 . ردهدلح رب شفلوا فیرحم ایو صقان ستم 8
 اسقا ةفاك كقطنم : رد رانو یرلهجلداب كننافا وم

 وطر) ««تلآ» عب (نونغروا) نالوا یواح ینم

 ؛« ضورعلاع» ینعی (اقین وب) «باد ال ع» ین (اقبر :

 «باتک ییا هه اونع < قالتخالا عد یی )اا( "

 یی (اقیم و وقا) « ندلا ةه سايس » ینعی (اقیتل و) " 3

 ء.ضعا » « تاناویلا ران » «« لا زلا رییدن ۳4

 باتک» «« تایعیبط» ینعی (اقیسیف) «« تاناویا

 « ملاعلا بانک » ۰« وجا مالع باتک» 4 ءاعسلا

 ندیانک ۱۲ ۰« سفنلا باتک » .« لئاسلا باتک »

 « هعیبط)ا دعبام » ینعی (اقیسیفاتم) نالوا بكرم

 .ردراو ید یراعشا ضعب .هراسو

 -وا میمو شوشم نونفو مولع لوا ندوطسرآ
 ششاغوا هلتالایخ و ماهوا یسیرثکا كناکح بول

 و عاونا ینونفو مولع وطسرآ «هدلاح یرلقدلوا
 «شم زای رلباتک هحربآ راد هنبرب ره «قردربآ هماسقا

 انب هنن رزوا نیتم ساسا رب ینوتفو مولع تب
 ایم(
 مزال قعارآ یش ترد ۳۳۷ ره بول وا 2

 و هدام» هدرلنو هک ؛یدرودبا ما زلا نکیدلک
 ند« هیاغ »و «« بس » :« تئیهو لکش » «« تعیبط

 كناکذو حور هجاشاب هدننحم حورلاع ۰ رد رابش

 ندقعشاغوا هلرلیش یدامو قیقح

 هحورو ؛ردشعشاغوا هل رعت و قیرف یتساوف عاونا

 < رقاب هل رظن هیفخ هوق رب ثعاب کر حو تایح

 كنياسنا ح ور ینعب عب تنسه رکفم "هوق هکلای كحورو

 كه وشود هد ننی قطنم .یدربناتا هنساش

 سرا ۱۱۹
 «فینصتو میسقن لزوک كم یتیماسقا لزوس نالوا هدنم

 هعفد ضعب .هدهسیا شعا داحشا ندقو ىلع وو

 «ندنکیدتا تیاعر هب هیقطنم دعاوق هدایز ندنقیقح

 ES ندکمرو تیبها قوح هقطنم نعي

 كناد وج وم ةفاک ییهولاو نودیاتابثا ییادحو هدن

 عیانص . روبرتس وک هدنن روص یساصقا دصقمو یسهباع

 یئیس رهو دیلق یتعیبط هدنص وصخ

 هیاسف تاظوظح هدم قالخا .رد هدنرکف

 ما زنلا یلادتعا هدنسهرآ لئاضف هلا ضایغاو

 هراداو تا .رودا هیصوت یسناجم ندطارفاو

 تعا قیفوت اک وا

 دصقم یتسهدافتساو تعفنم كنههمش تیعج هدکلم

 خیمت » و یعیبط رات هله .ردشعیا داخلا ىلصا
 هدنن یسهیدب یاضعا تاناویح خاونا یتعی « یسایق

 ردق وا هدنلع جیرشت ندیا ثح ندتماشمو قرف یک
 وط ردق وا یراکفا نالوا راد هلع ویو «ردققحم
 ون (هبووک) ندننویعیبط مظاعا لزمامز هک «ردبغ

 ینکیدمهکع نیوطس رآ EEE هب وک و هدلع

 رکف کهدرلصوصخ شعب قا ! ودا اعدا

 اقول .رویمهلی روق ندقلوا ضیرعت نایاش یکلسمو
 ربو تیمها هدایز هدعاوق هدقطنم یک زکیدد هدر
 ضعي هدنقح یرلنف هعیبطلا دعرامو قطتم «ندنکید

 لوبقمو عورشم ینراسا ءیک ینیدلوا حو رجم یرلذحم
 قلوا یساسا كنادوج وم ةفاک هدنايعیبط و «یس زاس وک

 « تدور و ترارح «تسوب «تبوطر» «هرزوا

 اسا ید یسعا لوبق هیلصا هدام ترد ترابع ند

 هدندنع نرخ اتم كنسیدنک ربارب هلغلوا لوقعما اس
 هیموع تینما نالوا هننرازوسو هبنر ییدتبا زارحا

 -وط یعرم هدندنع قلخ تدم لوط كشرارکف و

 . ردشلوا بجوم یتسلت
 قرفتمو كوزنم تقو قوح رب یراثآ كنوطسرآ

 ۔امز كن (الیس) هرکص یصع ییا ندننافو «بولاق

 لسودرو ءعج ندنفرط (نوتیلبآ) یل (سولت) هدنن

 .یدیشف وا حرعکاو ح الصا ندنفرط (سوقینوردنآ)

 لوهج هي یمسا كنوطس را تقو قوح رب هدا وروا

 ند رلط التخا نالوا هل راب ع سلدنا هدعب «بولوا

 -افیلأت ادناو «شملوا فقاو هنبراثآ كپيلاراشم مک ا
 . ید راق هجرت اوما ندیبرع ینت ا

 ندا ترجمه هننرافرط كيدو ندهینیطنطسق یر ۱



 سرا

 ردق كيکح و ندادتنا مالسا یالع . ردرلشمرب دین
 رفعح وبا هدننامز هیسابع یافلخ قرهالک 1 یتیهاز

 هجرت هلیثه كنومآمو دیشرا نوراهو روصنم

 -افیلاث كنوطسرآ هدنسهرآ هیانو بتک نلیربدتیا

 اب و تغر ر E قوف ندنف رط مالسا لها 3

 صوصلالعو هيمالسا یالع لوبق هلکل

۱۳۰ 

 هاب راثآ كن وطسرآ اکح مظاعا یک ییارافو انیس نا

 یتیم «ییزهزاب راهیشاح و حش هرات و «بوُشاغوا
 ناو «رلشعا اقراو عیس و لیخ ندیلیخ شیرلیلع

 و هجرت ندیکی یتافیلات كتوطسرا هسیا دشزا

 ید اربخا ۰ ردشعا ناصتخاو هصالخ یتسیطعب

 ینیرثا چاق رب كنوطسرآ هدزمرپش یوینای دعسا

 وطسرآ .ردشعا هجرت هیرع ندیناتو ناسل ندیکی

 قرهلوا هعفد كلبا «یسهدوجوم ران آ نوتب كن
 وا رشنو عبط هدکیدنو هدننخترات ۱6۹۵ كدالیم
 دل رک هلتاعفد مدارا مک فلتحم كنابوروا هدعب و «شغل

 الار رورمو ءرشن ئر هجر هجي ال ك رکو یرلتتم
 -اسل . ردشفل وا هجرت یخد هنبراناسل راس كناب وروا

 یدال و كنيرب مچ ندنتافيل ات ام كن وطس را هد رگ

 نا لا نایاش

 كن وطی رآ

 :مدالوا نورف ر

 ۱ ولیف ءرودویپهلوا ,سویجلبحس ءسویتسیع «یسید
 قحسا ن بوقعی نیدلاج ات : هداطسو نورقو ؛نوب

 نا دن ركب وا ءانیس نا نیسح ىلع وا «یدنکلا

 تا الا لوس دشازایما دیا منا
 كنوطسرآ هدعدق نامز .ردیراراسو (ساموط)

 | -ود) یلتربال هلا (سویومآ) هجاشاب ینلاح هجرت
 ضیا ون كاج نسما :بتک قد شمازابا )نج
 -رت كنوطس رآ هدنسهلج كناقبطو رکاذت نالوا عماج

 ردنمو دادعت ید یتافیلأت «بولوا ح رصم یلاح دج

 ۔هجا شاب كارلا هیشح و E قنافيلأت

 ورفآ ا ءسوپ ومآ

 ردشفل وا ثحم ندنناج

 هنسهفسلفو راکفاو هنلاح هجرت کہلا راشم یکح ید

 ووشو راب تک صوص را

 ہک (۸۲۱۵۱0۳)نطس رآ دوخاب |
 نوطس 1

 یا

 ه دنس هد لج اا او روا

 ت یالح تكنمسا بیتسراآ

 | سویطسرا

 [.هل روی تعحارم ةن وادا ) بیتسرآ »] ۰ ردب ر رخ

 4 AS تروص هدا

4 

 ۱ ا ۳

N. 1کس ا00 كندیسور (۸۹])  
 ربش نارفو هدشالو (نارف) نالوا ۱ دوس

 (افلوو) ندلوص «هدنسیقرش لامش هزنمولک ۵ ٤ كنب

 | كحوك رب هدنرزوا ییاچ (هقنارق) نایکود هنرن
 TT «یولوا هیت

 د نال ر ] | نالسرا ۶ :مادم نالسرآ تله ] جب بلآ
 | روت تعحارم هنس

 | نالسرا
 - رحه حب راد ۶ ۲۹ هدقاعو هدناربا

 ۲ تنی هتش ۱۱ اعا لدنسپ

 یسیجح وا نوا كنک ولم نیسهبعش رلیق ویلس نروس

  نواو یلغوا كلرفط نالوا راو کس «بولوا
 ۲ .یدایرد كلرغط, رکید .نالوا ۳ یحی درد
 ۱ خراب ۵۵٩ هرکص ندنعلخ كهاش ناهلس يع

 . تنطلس لوا ندهاش ناهلسو «س ولج هتخ هدنسی ره

 | نالوا شلاق لوط ند دم یسهدازع نالوا شمروس

 یوناخ نامرک یه : رک كهللاب قتقم ندهیسابع یافلخ

 «بولوا ضیفلاب یم هاشداب و .ردشلیا جو
 لزوکو كم لرو هکلایو تكشوک و مالح تیاغ

 هسا ووا ن 2 ا ىا هدنفارم تهك دننیلا
 .یدنا هدنلا كل طا كناتا) نالوا یردب کوا

 کیا ےن دوعم یسهدعمع تكنالسرآ تاذ و

 رخ ومو «شفل وابصن هرلبصتمكاج وی ضعب یرلهرکص
 شعبا ج وزت یتسهدلاو كنالسررآ نالاق لوط ندل رغط
 هلینمه كناذ و ق 1 یسولح رس کل اشیا .یدا

 گلاب تالش راد و تدم « یک ینیدلوا

 كاتا ندا قلهاشداب ̂ دقیقح بول وا هاشداب امسا

 جانا نانلوب یرلیلاو سرافو یر یتح .یدیا زکد لیا
 دتسیا كغا تعی هنالسرآ لیدجا رقتسقا نا هلبا
 كنا ول لغوا هداضعب و تاذلاب عب نکدلیا «ندن راک
 تاعفدلاب هلرلن وب «كرهدبا قوس رکسع هلیسهدناموق

 نالوا شما د رفت هدب راف رط

 «هلیمد راي تق د اصم و تبع ی هدر «یجد ید وم

 .یدیشخا اض را هغم و وا هبطح هات خان خش را

 «بودا تافو هدنس رعه حرا ۰ ۱ ی زرکص ندک د

 e ك رليف وڪ“ eg هد .لرغط لغوا |
۳ 

 .ردن راد دل وص كنس هبعس

 ( 89ت را لیا هاشم زراوخ ( ê ا

 دریو“



۳ TT TT ۹ OT 

iS ناز. وب ada 4-> 

 تیمی

  perpو ۳

 ` با را یک

| 0 
۴ 4 

 سا
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 8 ۸ «هدنناف و ها هاشم زرا وخ یرد «بول وا

 كنرافلس تورو وا هنو ر وم تخم هدنسی ره حمیرا

 ند رس ناطلس ند هيف وعس كولم هرزوا ییداع

 تافو رجس ناطاس هدننامز «هدهسیا شلآ روشنم

 نالسرآ لیا «هلغلوا تسوا تلا ناسارخ «بودا

 ‹كرەديا طض رارب قوح ر ند رينا ءار وام ید

 تتطلس هتسش ید .یدیشما لالقتسا نالعا نوتسپ

 هلکقا تا و هدنح رات ۵۸ «هرکص ندکدروتس

 سول هاش درام

 هدنکفام موار (نالتسوآ م )و ) 1

 چ وا ند رايق وس نر وس ترم

 EEE »¢ و ا جرف «] . ردیعما كهاشدا

 .ردشعا

 [.هل روی تعحارح
 تطاس منع اتان رد (نالس زا 7

 E ا ا ) وب لدن  نالسرا

 .اشداب یججوا ندنایکباا نروس
 [ :تعحارم هنسوه دام تا لزق »1 . ردیسا كه

 الرم زا"
 و یو

 ارف هناجرح هدنح را ۳۸۹ كنه وب ترعه

 نالوا شا نایصع یاول
 دن رزوا یوا قفوم هدترومأمو و ؛شلوا رومأم

 عقر «هلر

 ناال «هدن رات ۳۹5 و ؛ بصذ هتکلیلاو سوط

 ۔وا لقت هنکلیلاو تا ره اک هباتلم ددو

 .یدیشم

 ۹ نوغرا نالسرا روهشم ند هیق وجلس ك ولم |

 رلیق وعلس ن لئاکیم ن دوادر

 «هرکص ندک دشا طبخ. ندنیکتکبس لا یا

 رومأم هنطبض كسراف ندنفرط كب لرفط یع نالسرا

 -اهاو رکسعو «محف "ةتفب یهروکذم تکلم «پولوا
 ؛شعا رسا یغوحربو «لتق یرلمدآ هج رکی ندیل

 ندنفرط هللارم اب ماف دادغب ةفلخ هنرزوا كنو و

 بناج یلم سراف «یقرهنلوا فیطلت هلاقلاو تعلخ

 IR كق ولس

 یجاع نیکی درک را

۱۳" 

 یجج وا نر ام ۱

 | هنسهیرب ك (نوزوتکب)

  Eیردارب اچ /

 | یردار :شها وا قیدصت و كيلع هنس دن. ندتفالخ

 بلا هیلاراشم یردارب ید هنوغرآ نالسرآ «ھغملاق

 . ردقفاوا دارت يلم مزراوخ نو ر 9

 ۱ تنطلس تراو هاشکلم لغوا «هدننافو كنالس را بلآ ۱

 ۲۰ دوج ناطلس |

 سرا
 و ۳۳

 و ۱ نوغرا نالتسرا

 «هدنناف و كهاشکلم . رد ردار كهاشکلمو لغوا

EESیسیدنک بیتا  
 یر ندنسهمدخ «فلغلوا ترس كب هدنقح یسهمدخ

 هتشو ؛شغلوا لتقف هدنس رعه خرا ٩۰ ندنفرط

 یناسارخ قرایکرب یسهدازردارب نالوا شا سولح

 . ردشم رب و و رس یردارب «بودبا طبض

 ینامرا نالسرا

 ونح قرش هل( ٰندتغاط (هووا) هدنتالو ینومطس

 هاتتتس رح كنيل وطانآ

EEا 7  

 زوتوا «؛ارهدبا نایرج یرغوط هیلاش برغ ندی
 یلک را «ه رکص ندک دا حطق 34 ات 7 كل هزم ولیک

 یعردق ا . رول وا تبصام ههایس رخ هدنن رق نال

 ۳ E «دروق » هدیناب و

 E ٤ هب ونح فور : نالسرا

 . ردب و رپ 1 یرفروک قل رادناح

 وا هی اعم هل تتاوف افق 1
 ندننارع او سا رود نال كب نالسر

 a رامات کا هدنسهلم نادیع هد د هیهات وک «بولو

 .ردراو ینیرش عماج 54 رونلوا 1

 ۱ ك ا
 دیعزا مد اک وا

 اکا تعا کید ندرس

 راو مالسا بول وا هن رق 1 كوي عقاو هدف

 . رد راو یسلاها ردد A قرهلوا

 ِ  رد | قعجلس نالسرا

 ندهیاماس كولم ن س یردب «بولوا

 TEE 2" 25 ماوقا ضعب كن رب
 دوش ءهغلوا شا تمدخ هنتيبلاغا كرلیناماس كر

 با ۲۹۰: هو ترعه و ؟شلوا یحاص توقو

 یاراح ءب ولوا ض رقم یسهل رلس رل ی اماس هدنح ر

 و هداراخش نالسرا «تقو یکیدتا طبض ناخ كليا

 نلدنسخ كناخا رب یرداربكناخ كلی ا هدوسص وا « بول

 قاقالاب هات الس را رداج رب هدنعسا نکن یلبع د 1 دنا 7 ا رف

 كرب كنیکتکبس دوم ناطاسو ؛شقیا طبض ییاراخم

 ٤ءب وقلاق ندب هدنس هب ره هنس



 سرا
 «هدهسا شح اق نکن ىلع ‹هچيوروب هنن رزوا كناراتم

 ناطلسو ؛شعا نصحم هدنج راخ كناراحم نالسرآ

 قلتسوذ ندنالی هح روک ینتوق كنوب نیکتکبس د و
 «بوردن وکه ناتسدنه «هلبلح هننای هلا ډليح «ك رهرنسوک

 ر وا كن ونعج هنس هشاط و ؛شهریدتا سح هنهعلقرت

 هداروا رنو «هدهسیا شا ما یکمک هنسهقای

 یقاطر ناد رک دشا ادیب توف كوي رب «عاقجالاپ

 هناحابرذآ ید یقاط رو هقارع یقاط رب «همزراوخ

 هدکم همهلک ندنرلقح یرایلاو كرارب و «ك ره دیک

 را یریداز یاب تیر سرا روم نیایش

 دروعسم ناطلس نالوا ینراوو غوا كنيکتکبس دوم

 ناطلس «هدهسیا راشتسیا ینقالطا كنالسرآ ند

 قالطاهلیطرش یسغاتعاطا ضف كن رلیدنک د وعم

 و رنو «هدلاح کیدا نایب یتکجالی هدیا ملستو

 هدسم ردق هننافو نالشرآ «ندن رک دعا لوبق یطرش

 اما

 ود تلا ناخ دع ناطاس ۱ اشاب واشر

 «بولوا ندنسارزو یر

 نا ۹ كن هب وب ت ریه «هلغغل و ندنرلف رط هیات

 كناشاب رج دو «شلوا یسیلاو تاب هدنخر
 هتتسهتس ۱۲۰۳۲ نالوا یصا ےرا ا

 اد ن كنو نامه یلیلاو هبا ی
Eفا هاب  Eاش اس  
 هشرزوا كلوک «هدنلحم عفن رم لاو 0

 عماج رب لکم هدعقوم رب یلهرظنم لزوکت ياغ شمقیچ
 هایمان ا ا نالسرآ) هک «ردشخا ان فیرش
 هسردم جاق ر هدب راوج كقنرش عماج . ردف و رعم

 ندنع اشم كنهواز وو «یسهب واز یدنبشش رب ا

 یرلفلخ و كن دنفا لع ےس ا ر وس ا ک هحاروا

 هل راف رش دق رم 1۳ نیداع میش و یس و 13

 ون یسهر , لر اهلس مس یکی وق سل ندنسارعش .د وان رآ

 منتفلا لبق هدنرب كعماج و

 ىدا راو رتسانم ر

 هدنبسا .( یاب یآ ) و

 د کو ید هاب رپش های هک

 یسبغوط اهدو هییاپ
 كایلاو هدهبنای .ردندنلسن كناشاب نالسرآ و یرلکب
 ك نالسراو اشاب نالسرا هدننیب یرافلخ ندا

 كنم رش هساب . ردشلهتد (هدینای)

 .ردشلک اهد تاذ چاق رب رکید هدنعسا

 (هلودلا فرش رفظملا وا)
 .ارب ؛بولوا یلاخ ۱ ll اخ ناتکر ت ناخ لاا

۱۳۲ 

 راس :CN فن رزوا یاف و تنا ناغط یرد
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 ۱ و فی ردارو لوا نيشن تخ هدنس

 1 ! نانحفتف ون ها شا نییعت لاو هدنفرعس ییاخارغبن

 ندنیکتکبس او ناطلس «بوبا نایصع دنب ردارب

 هلرکسع ر تیک دوم ناطسو ؛شعا دادقتسا

 ود شفلغاب هلربح ز هدنرزوا یرهن نوځج «بودیک
 ءاروام یرکسع «قرهروق یربوک رب ترابع ند راه

 قرهقروق ندنقفتم هدعم «هددسیا شمریک هرپثلا

 رردارب ییا هن رزوا كن و و ؛شّعا تدوع هب اسا رخ

 هلم وعه هنن رزوآ ۳ هک د ومخ ناطلس و هطاصم

 زواج هخلبو «قافنا هکشا همساقمو طبض ینکلم
 رب كن رارکسع «بولوا بولغم «هدهسیا راشعا

ETهلودلا فرش عاهش 1 ۳ ی ) 
 كناخ نالسرآ هجرنلا فن آ

 نتخو رهشاک «بواوا لغوا كناخ ردق یردار
 بحو نیدتهو لضاف تياغو «هبطخ بحاص هدب رالف رط
 عوفو ها نا ارغب یردارب .یدنا رادهح ر ع

 یلهو ۳ دی اد ز «بولوا ب ولغم هد هب رام نالو

 نیسح یلغوا كنو ناخ ارغب .یدیشمک هنیلا كردار
 كج وک یسهجوز «هدنکیدتیا نییعت دهعیلو ینیکت
 ك رەنج وک هنفیدقار یتلغوا یدنک نالوا هدشاپ

 یلغوا «هلیا قانخا یناخ نالسرآو « ےمس ینسەج وق
 كنه وېب ٽرڪه تاعوقو و

CAEا نایرح ا  

 شاخ ناسا

 یسهدلاو بول وا

 و دیش رووا اد

 ارغب د واد 0 نایب ن دع )

 ددنک و لم ناتسکرت هن (ناخ |

 یدیا یزق كنيف وس هاشکلم

 .وا حارخا ندنکلم كنیدادحا ندنفرط ناخ ردق

 هدنخ را 4٩5 .نکیا هدکشا تماقا هدورم «هاغفل

 - هنل وا بصذ ةنب راما رراوح وا ها دنف ریس و «بلح

 ۳ یبیلاها كرلاروا ار یسک ینوخج «قر

 ارح وم «هدهسا شثا ادب توق ری كوي «هغع الب وط

 «بودا هب راحم تاعفدلاب هلیلغ وا مات ك عاص

 تیابنو ؛شلمبهلک بلاغ «هل داما ل رس ناطلس

 هدب راند هعفد ییا هلکم رب دنح وک ید یر” ناطاس

 رڪ“ E هدنسیج رب «بول و ع وفو هب رام

 نذدنکلم «هدنسخدبا ءهددشا شا وفع یسیدنک



Û 
۳ 

۱ 

 -قا هدشناب یزبق نالوا هدنحاکت یدک ءدرءدنا مقر
 . ردشعا زومأم هتم

a r r îدل ریکلاع  

 ردا رل وا ندا ناخ نالسرا
 د ۱۱۰۸ كنو ترها .یدبا لکو كلاخ
 .ئدنا تایحرب هدي رلخر

Ae NE: 8لرغط ندهیفوعلس كولم  

 E نواخ نالسرا

 ٤٤۸ یتسیدنک «بولوا یربق تقوس نب لئاکیم نب
 جوزت هللا رم اب عاق ندهیسنابع یانفلخ هرات

 «قرهلب زو یرءرآ ها هفلخ قلهرآ رب .یدیشعا 3

fooشغل آ ه(یر) ندنف رطا كتل رغظ یردارت هدنخم ران  

 ز روو «هداعا هدادغب ا ه دن رات ۶ 4٩ «هدهسا

 . یدیشفل وا لابقتسسا ندنفرط:ریهح نا هلودلا ارشف

 هب یدتقم هفیلخ یني ريق یسهحوز تكهاشکلم.ناطاس :

 ییدنسا رهم نوتلآ كيازوترد نوعا كعربو

 ییربق یسیدنک نوناخ نالسزا اہل راشم (ةدلاح

 . ردشم رب دناق هکمرب و راهم الب

 ادا (ن دلا ریما)
 مس

 7 2 | دادناود نالسرا
 1 رالاس ریما ینات صم

 ۷۰۹ نووالقن دم ڪان كلم «بولوا ندن رلصتع

 تحانص .هدنکیدلک هرم هل رکشتع ماش هدنخم رات

 كقلخ تعاج ر «بودیک ؛هنناطلتس یصع هجرت

 هعلق و ء رابخا یتغیدل وا یرادصقم ات هدنپیلع یدنک

 ا ا و ناطلس هلکغا راطخا یسعاپق هب

 نیعن هنصنف راداود یتشدنک هد «تولوا رادتنم

 هدهرهاق «بولوا یحاض طخ نسح . یدیشخا

 یورک ا هک زر رول وا تاب ایا یک

 مدال هریک 9
 .یدیشفل وا

 ۰ مس

 €L هنر ز وا تو كهاشنارا ینهدارع بول

 هنس کیا قرقو ؛سولج هتخم هدنسیرحه جرات

 تنطلس «نیزقلوا تاعوقو مهم رو هرزوا لادتعا

 تا و هدنامرک هدنخ رات تانک :ه رکص ندکدو وتتس

 . رد رد كهاش دعو لغوا كهاخناخ رک . ردشغا

 -وقط "ندن رايقوڪلس نامرک هتب ۱ هاشدالسرا
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 وعلس نروس تنطلس هدنامرک

 وا یهاشداب یصشب كرايق

 ی رد بول وا هاتدات فکر

 سرا ۱۳۳
 «هنب رزوا یافو عقاو هدنحم رات ٩٩۲ كهاش لرغط
 یاوعد رارب هلا هاشنازوتو هاشءارب یرردار

 ه راح هدنرلنس هدندم تدم ءبوشیقلاق هتنطاس

 لدبت نوکره «بوقیح هت نالوا بلاغو ءرلشعا
 هنتیارح تنتکلم نامرک «هلیبس رهنتتفو « و هتنطاس

 دلکعا تافو لوا ندنو هاشماریم ۰ ردراشلوا بیس
 وا هلغلوا رحم هرکص ندنو هاشناروو «یحزکس

 .ردشف وا دع هاشداب ین

E aوکح هدلصوم (س نیدلاروت - 
 كنسلالس نایک 1 را | هاشالسرا

 هادومس نیدلازع یربپ «ابنولوک یهاتشداب نی[
 هتګ .هنرزوا ییافو عقاو هدنسب رحم خراب »۸۹

 ۲۰۷ هرعص ندنتطلس هنس ید نواو «سولج

 رب لداعو رویغ <« روسح .ردشعا تاقو هدنح ران

 شعمالقاب هف وسخ كن رلیکیانا لص وم ءبول وا ها دان

 «هددسا یا ایحاو هداعا قندالح و تک وش نالوا

 هعیسوت کلام .ندنغیدلوا ترسو لوڪ كب

 ییرق كهاش نالسرا 5 كام . ردشمامهل وا ردتقم

 دهع لو ییداماد یهاشنالسرآ ء هاغلآ هنلغ وا هر

 هدا اضرا اکوو ؛ششیلاچ هکعا عانقا نوح اققارب

 "لوط «ك رهینسا ییرارب ضعب كن هرب زح ؛نوهکیدم

 كهاشنالسرآ . رد رلشعا هند اتم هلیطس وت تق

 . یدا زاعاق ندلا دهاجم یک ردمو ربزو

 -اسیلک امور (86 ۸۲۵۵96) س تنس | 8
 NET نسر

E)روطاربعا بول وا ند رلس وفاید  

 هنکلیرم كس وداق رآ یلغوا ندنف رط س ويس ود وڏ

 -اریعاو 4 كند رک اش «هدهسنا شغل وا نعت

 اسد و هغو ا را رب ندنلاوحا كن ارس ر وط

 دادغب ص ندقدلوا هب رام هک رانش تام

 هلنضای ر یني رع دیش (ك ردلیکح هنن ران ابا رتبه :تودا

 هدنشاب ۹ "1 هدنح ران ۶ ۶ ۵ و و ؛شمریک

 د ودعم نده ئا ا لک ران ایتس رخ .ردشعا تا و

 ارحا یسیط رو ا ۱٩ یو زوع «بولوا

 زا
~~ 

 مس

 -رآ ) یکهدریارح (۸۱5۵۱۵118) ۱

 . رديء دق ےسا ثنرهش (وز ۱

(Arsiero)دطخ كدن و كن ایل اس ا . 

 كجوک رب كتلایا (هججعو) اعمال 7
aهدب رز وا رج (هن زو)  Eدار  



 سرا

 یرارمرم لزوک هدنراوجو یسهشرباف دغاک «یسیلاها
 ا

 ۱ تواروس فرا

 هر تور تسارخ ,(سیسرا) ید روا

 اضق عقاو هدنراسب لحاس كنيرجن (بوا) و
 کسا ؛یسلاها ۲۷۱۸ «بولوا ریش رب یکم

 تالوصم هم روا ندهربت راس هیقاد و یسدیلق رب

 بیک هد رک لالتخا هسنارف .ردراو یسهقرباف
 ارام طو د( نوتادر) نالوا شعا_ تار

 و نوک یر تكنسیج رفا سیام یسهنس ۶

(Arcis-sur Aube) 

 -رکسع هیسورو ایزسوآ هلا ترابا وب كوي هد رهث
 2 رپش «بولو ع وفو هب راحم رب كوي هدا یر

 .یدیشعای ید یفصن
 مس

 كنواو تكتنل وک ناو (Arsissa) 1 ا
ESSچ 2 كن رش شا  

 ارم هنر هدام «ناو» و « شیخ را»] . ردیع دق

 [ هل روپ تعح

HER 3ات 2  

 «بول وا ی رد كس ویلطب نیک " 3

 كنب رلفرط هن ردا ی عب کارت لوا هنس ۲۰۰ نددزلیم

 كنسەح وق :یدنشماراق 0 (سوجناعسال) یرادکح

 I E ییداق ی سوت وارک سویلطب یدننافو

 وق كایاو شدا روب هغم راو ES 8 هرص اج

 ۰ه رکص ندقدال زاغوب ینیرلقج وح نالوا لندن سەح

 (كردمس ) هدنح را ۲۹۰ داليملا لبق خد یک

 «قزرەرانروف نداروا ینسیدنک فادالیف سویلطب
 رکم تداع كتقو وا

 قرەلوا ب وسم ا سویلطب یو

 .ردشقعاآ ج وز .هرزوا یهو

 اهد هدیسا و

 ك رولا وليف سویلط: یرب هک «رداراو نیداق ییا

 هل رادم و «بولوا یسهحوزو یسەريشىھ

 ع (ایفار) نالو عوقو لوا هنس ۲۱۷ نددالیم

 هنت رفظم كنس هج وق هده رام و و «ش۶ یک هنس هنر

 ماظ وب و هننسآ نوا .هدهسا شا تمدج

 سویاطب) یرکید سا .ردشفل وا لاق ندنفرط رادکح

 ید ەریشہھ كن (هرتاب والق) روپشمو یربق ك تا

 روپشم نانلوانیعت یصو «هدنافو كت راردب «بولوا

۱۳ 

 دیه ويسرا یسرفو «هبهرتاب وشلق یر صد رہ ےہڈ

۳ FN 

 «ب ویا اکا هسي ربق کیر ؛هدهسا شم رب و

  ندنکیدتسا قعاق ندنلا كنسهربشمه ید یرصم

 ریسآ یه ونيس رآ «قرهلآ فرط كنءرتاب ولف رایلامور

 ` صيف ارح وه .یدرلشمر ون وک هامور «بودا

 لک وک ڭنەرا وغلق

 هر دشمسدتا

 لتو یا کر «نوحا قہ

O۱  (ا1106A)هننادناخ سویلطب  

 هبصق یکسا جاق ر شغلوا هیمس هلمسا و ا

 یسیحرب بس :رد ران وش یرادجلشاب كران وب هک رد راو

 ید (سیرتاپولق) هک «ردرهش نلیئد شیوس مویلا
 دک طم تسوا وا اا یسعکیا -دب :یدریلپد
 عقاو هدن رانک كلوکرب هدنفرط لوص كلين

 (سیلپ ولید وقورق) «هلوتبسانم ینرثک كانبرلخاسع
 كنبرافت یعب هقرب یسکجوا س .یدزیلیید یخد

 ریلی د جد (هربش وت ) «بولوا I اش یی غ لام

 و دنتهح هنطآ ینع 6 اگیلیک- ) یسیح د رد مچ . یدبا

 سم رق TET .رىليند (یسهعلق هتف وص) نوک و بول وا

 هک «یدنا راو رهش ج وا مسا 9 جد هدنس هر زح

 هما کل رشداق ضعي بپوستم ر

 . عقاو هدنلاش هزتمولیک ۳۰ ك( فاب) یرب كرلنو

 . یدنا

 هطخ كدنو كنابلاتا ( ۸۳۵۱6 ) 3
 (ویسازنوق) الا (ةنولب) ءهدنس ۱

 هرنمولیک ۾  كنرهش وسازنوقو «هدنساضق
. 

 (هن ومسيح) نایک ود هنر (اتنر) ( ه دنسدب رع بواح

 .اها ۰۷۰۰ تولوا هبصق رب عقاو هدنب رق كنباج

 . رد راو یسیل

(Arch) ۱ 2تعحار هنسهدام « وق رآ «|  

 [.هلروي
 !|انشرآ قرش بونح كنايناپسا (۸۲۵۵۵۲۵)

 (هروغس) (هدنسدب ع لامش نار ولیک ۲۵ كن رهش

 هيس ص و هدنتلابا ( هیسم) ه دنتهح

 ۲۰۰۸۰ «بولوا هبتصق رسهدننیم؛ لحانس كنت
 كناين اپسا راهجلبا نالو هدنس رق . رد راو یسیلاها

 هاب راقل هتسخ دلج «بولوا یره جایا روهشم كا

 .ردعفان كب نوح رتلع یکن رف

 ندرلیلامور هینبا یک هد رهجابا ؛بویلوا لکم تح
 . رد هلاق ند رب عو

 و



 شر

(ayoو الوا ام ندنس ەل  

 | نانویو لیا مور هلیس هی رغ لحاوس یلوطانآ لصا مسا
 نالوا ولم هل رلهطآ «بولوا عقاو هدنسهرآ یلحاوس

 یواح یرلدطآ هل وب «هددسا ا كني ریکد راەطآ

 هک ءروسلوا قالطا یخد هرارکد شک کد ناو

 رادطآ ایسآ) یرب ء(یرکد مطا اك یرب 3 |
 Ek یریکد رهطا یهرطاخحم ) هدیرب و (یریکد"

 [. هل روپ تعحارم هنسهدام « یربکد ربدطآ »]

 -ادیخ را »] ۱ ۳ € ۱
 سومادنسر ۱

1 

 هنب رلهدام هیات KK سوم

 .هراس و

 [ .تججارم

 بونح كناياپسا e هنودشرآ ۱

 هدنتلابا ( هغالم ) هدنسیقرش

 هدنسیرغ بوتج هزتمولیک ۸٩ نیر ها9
 ؛بواوا ربش رب یزک اضق عقاو هدنکتا غاطرب

 ۔ولیک ۱۰۰۰ ینوب ریمد 1
 .رویک ندنتلآ كرش هلن وت رب هدنل وط هزنم 1۱

 ۸:6100۵08,) سدیهخ رآ د وخای ۱ أ
 ۔اشم ےدق نانو ( 5

 لوا هنس ۲۷۸ نددالیم «بولوا ندس ویضایر ریه

 دالیملا لبقو «شغوط هدنریش هس وقاریس كنايلچس
 یرادکح كناروا .رسمخا تافو هد را ۲

 بها رب نالوا یسهبرهص تبساش هلی (نوربه)
 ییرلسرد 4 (دیلقوا) «نکیا جک .یدیا بوسنم
 ندتقو وا .بودیک ه هبردنکسا «هرزوا كملکید

 . ردراو یسلاها ۷۵.9

 مس

 قفوم هغعای رادس شم هلی و هغن وروق یلقاطب ۱

 حس

 «هلغفل وا هسصاسحم ندنف رط ( سولحرام ) ندنراراد و

 فرد هنل وب خاب كننط و یتنامولعمو ت راهم نوت

 کیا
 0 ق ,

 .یدی 7 هلا 2 ۳ و «رریدب راچ هرلایق "

 دیس را ءهدن راک د رک هرېش ها هلیحرب رلیلامور تیام ً

 لح یه دسم «یرش ندیک هغلآ نسب «ندنغب دل وا

 ردق ه ۲ ند E یهرصاح كل رودا ۱

 ی ریص كرف ا نّلکب رد هد دا

 و امور یتطو هدند وع هب هس وقاربس .یدیشل وا ۱

۱۳۵ 

 | ۸ 0۱ ) و e و

۱ 

«(Arg. J Alba) | 

2 
 شع لثق ینسدنک رو تلاع كرهنکوت

 "هردانرب هلون هسیا سولسرام .(۲۱۲ دالیملا لبق) |

 و هدنرکف كا یلت یراکزور |

 . ردشم ریدناپ را زن لک هنس دنک هدنحا

 كنمسق لع ك رکو ىلع ك رکك نهيضاير مولع دهشرآ

 رک : هدنسف یلع .ردشعا رلتمدخ وی كم هتسیقرت

 اسم » <« رلیطورحم هبش و راهرک هبش» ۰« هناوطساو

 دل را حفص هل لطخ » <« « ران وزلح » هد رام

 .اوم كماسحا نالپریدلاط هعیام ر » «« یتاقت نکس

 ینییدل وا شا فیل ات یرلباتک یناونع » یاقت هنز

 عون چاق رب جد هدنمسق لع كنهروک ذم مولع یک

 ییراقلقاطب كلي هک «ردشا داحا هلوینامو هرقم

 ۵ ریش ندید وب

 .یدیضشع وروق هلیسهطساو یر ندرلن و
 ید هبکرم هرک عون رب رزتسوک ینتاکرح كنهیواعم
 رربو تیمها ردق وا ههو اف .یدیشعا داجحا
 ندر یاد زکرو ا ةطقن ر کی » : هک ءیدیا

 ا

 وا هنفو لع .ردروپشم ییدلوا شعد « مهنان وا

 نکرناسقی هدماجج نوک ز هک-«یلنا شلاتط رادق

 قترآ فلغلوا شا لح E 2 ثاوهلا اع

 : قرەشوق 0 قالبحو «ك رهیع وشود یش ۳

 ! مدلو » نعي (! اقروا ءاهروا)

 E RE رلیلامور هدرب و ؛ یتید عاب

 : هرفن ناروا رلجاف هر
 ینیدربشاخ هد « 1 همزو ینیرللکش كمهلسم »

 1 هد 6 ! مدل وب

 «هرزوا كم رب دل وا

 ( سویکوتوا) ندامدق یراثآ 4 دیس رآ

 شدا هيشحو حرش هديانوب ناسل هنن ندنفرط

a 

 رد ر وپسه .

 ندمالسا یالعهلا هج رب یخ د هب یب رع ناسل «یک ی نیدلوا

 زاها و 0 رط توت و
 هاناعفد هداب وروا یرلنتم كنهروک ذم راثآ . ردشل زای

 وا هج رت ید هب هنسلا ريکا «یک ینیدلوا شلدا عبط

 رهه

 و هدااپسا (۸۱۵۸۱۵۵۹۱۱۱۵) 1

 OES )اس غرا
Eاه هه ا مون  E E 

 «یسالیسماغرآ هوا رب الق» هن رکید و

de Car 8(۸۱۵۰ ) ایناسا ید یسکیا .ریلید- 
 بول وا هدنتلایا (هلابر دادوح) نالوا EES كز

 تانسا رم یر (هنایی

 ريمد ندیک هی(هلایر دادوح) ندد ردامو و



 غعرا
 یسیلاها ۱:۷ ی «بولوا عقاو هدرزوا یطخ لوت

 شل و سوی تدم ر هدرهش و ك ( نما ور

 ایر داد وح) یسینکیا TTT . ردشل وب تریش هلیسل وا

 وا یطح یو ربم د هتک هل ابا (زوداي) ند (ه

 روم هلیکلل زوک كن رلاعرم كن ( (ه وا رالق) و هدن رژ

 اها ۱ e ءبوا وا هدنس هب روا ی رلهو وا نال ! وا

 .ریلیاپ تاد لزوک هعق د دل وا هد رهش 9 .ردراو یسل

 هداش رفا (۸۲6۸۲) نغرآ دوخاب هاع ۳

 هدنتهح رع لاش دریک یا ره تاب

eردحاو رب هدنن ونح یابتنم كتتکل# . 

)Arg0( E ۳و هیعیط تمح  

 كل د الیم بول وا ندا روم

 شغوط هد رپش (ونج) كنهرح وسا هدنخځ رات ۷ ۵

VANییا هدنح رات  

 داجا هسیمال عون رب ااا اوه نایرچ ندارج

 ناک

 .ردشا تا و هد ۱ ۸.۰۳ و

 ی هش ر لیتف زود نرو نامود قوح «بودا

 شنا فثک یتسهداف كنلاعتسا لیتف یناوطسا شو

 هر قحا «ندنکیدتبا لاعا هلحارخا دلو

e 
 .ردشعا دا ا یلوصا قعوف هرس هب هه ال کل

 ۱ یر لد ااو

 كد ردامو هدنتلایا دن ردام هلن سس هجطق (هل اتش

 دو وق

 . رد هدقغل وا دیس هست دزوما كن و

(Arganda del Rey) 

 یی) هدیطسو یایناپسا
۲ ۰ 

 شفلشیا لزوک تیاف «هدنسیق رش بونج هتم ولیک
 اچ (دماراج) ندنرلعبات كنغامریا (جان)و هدلح رب
 هبصق رب 5 عقاو هد رزوا كنهرد رب نایکود هنب

 یارش عونر لوبقم كيو یسلاها ۲۳۱۰ «بولوا

 .ردراو

E(اشاباریب) كركر و (۸نعمجذا) 7  
 ه ربع وق وهدنساضق (هرمع وق)هدنتلایا

 یرک س هیحات عفاو هدهفاسم كل هزعم ولیک ۰۳ 6 ند ره

 ی وا هاییمق حک و
 .دد راو یسیلاها NTE رار

 ا كناپناپسا (Arguelles) ۱ ۳ مرا

Syنوت نا واتس اطهار  
 ات ۱۱۳۷۰۱۷۰۱۸ راه هدیش (رایسداسر) تکا اب

 .ردشتا تافو هدنخح را ۱۸۶ 6 و ؛شعوط هدنح ر

 عد ۱۳۹
 .-روب پولوا بوسنم هبهلاعرب ریقف كپ نکل لیصا
 راس هصوصخح تبرومآم + هرنلکناو ریکت

 ود نیک دعا هفیط و یاشسا هلتیقفوم لاک

 1 عقاو یشراق هنسالیتسا كرازسنارف كناياپسا
 1 هد ایلا قوف EL نان وعبم جوی او ۳ نیل القا

 نب (ایروتسا) نالوا یتکلعو «شمزنسوک تربغ
 نولاقرب هدنخ ران NAN «قرەنلوا باعنا ث وعیم

 ه رکص.هنس , ییا ا 2 وخلل آ هلق یسهشال یاسا

 یتیساسا نوناق ایناپسا نالل وا ذاحا لیلا روتسد

 هد,۱۸ ۱6 ۱ سوم هنر زوا یبنرت تنم الو
 دانند رف لازق «قرهس وا مانا هلیغلرادف رط تیرح

 (دتتس) بول وام وک هک روک هلتدم هنسنوا ندنف رط

 نالواعقاو هد ۱۸۲۰ و. شف وا سدح هدنس هل اځسح

 هدعب و :یرظان هیلخاد «بواتر وق ندسح هدلالتخا

 تموکح هد ۱۸۲۳و ؛شلوا ,یسر ناثوعبم سلجم
 قحشاآ «یرهنللوا فن ندایاپسا «هدنند وع .كنهشاس

 هد ۶ ۰ . ردشلهپهدیآ تدوع هننطو هد ۳٤

 هدشر نس كنهچلارق «قرهنلوا نییعت تموکح بثات

 تفالط. ۰ و هدانتعم دنس و نکد هنللوصو

 .اقتساو و نالوا هداعلاقوفو هلیتغالبو ناسل

 . رد روپشم هلیثم

 ۰ر دشمن و

E) ۱ eهرب رج هب هی وم شاپ  

 ایا هدیل وغ را دو هر وقف ءهدنس ر

 نالوا ی زکر م كنبرب نداضق شب یییدلوا و ل

oهزیه و 1 1 كنزفروک (سوغرا)  

 ك (هتروف)و و کا رب نان وب و دس را

ee۳۷° ۳۸ ۹ ٥ دهن دک رش ب ونح  

 عقاو هد قرش لوط 2۹ لای صرع

 (نوقيل1) رش . رد راو یسل اھا VON «بولوا

 الو نالوا شم رک هنا كن ءو وا بواپ رآ ندنغاط

 .الب)و | كن هر لکشلا یطو رج نیامد ایمن

 شینک یراهرآ روا «بولوا هدنرانک كنناچ (هجن

 رهش هدن ر زوا كن هبب و . ردشغل وا قی رفت هل ردعاب

 هنارب و كن هعلق یکسارب نالوا شغل وب یکم كم دق

 هل زاغ و رب بول وا هدنلاعم كرش «یک ینیدنلو یرا

 وا كندب رب کید نالوا ا ندنسهبب (اسد رال)

 نا د € ریس ) ییعد (سییس]) هد دق نامز دهد رز

 سوخانبا شفا 4 هلو ۳ در دشمال ائ نقرا «هد درسا

 ی رهش يدق كأ كنان وب «قردنل وا سد ات ندنف رط

E یک TP یا ی و نیس زا اد اه را CT ی تا یا اب شک نوع اس تن نا دم ی ی نفت ته ی ی YT 



 7 و و

 «یرلها

 لوا ند داليم

 كنغل رادکح هديل وغرآ كد هنخ رات ۸۲۰ ند ۰

 لیوح هتروهجرب هدروکذم جیراعو «شف و
 یرت ر وهج نالواهدهحرد یجکیاكنانو ‹قرەنلوا

 ور هدنګ رات ۱ 7 دالیلا لب ئةي هنس ه رخص

 ۔الیم: رش یجحوا نوا .یدیشمک هنطبض 3

 ندنف رط تیلص لها كنغل روطاربما قرش هدد

 ود هنسهص ك (یورفوژ) سوغرآ هدننامز یهسقت
 .یدیشفل وا كرت هتسهقود من [ ندنف رطا كن و 2

 .مضح دی زباب ناطلس مربدلپ هدنسیرصه ران ۳ |

 اه س

 ار اف.

assed. 

 ‹«قرەلوا هيام كلام يمض «هلحف ندنفرط یرلت

 .یدیشق وا ناکسا ندنفرط یرلرجاهم رانا قاط رب
 «بوکع هنطبض ك رلیلکیدن و هدنخم راب ۱۹۸ كدالیم

 ۱۱ ۲۸و هدننامز یرلتضح ثلاث ناخ دجا ناطلس

 .الفتسا تناد و و «شقوا دادرتسا هدنسب ره ځرات

 .ردشلاق هدنلا كن هيبامع تلود «نكذ هنل

ryاب نلتب شش سس هغ را 8 : 

 RE 0 ۱ سوغرا
 (نویکیس): رد راد مد رد در وک دم رمق بول

 ثراو ۰ (سیآ) نانلوا لتق ندنفرط یسیلاها یرهش

 و (سوسایرق) .ردشلآ یماقسا كنوو «شلوا
 ندنسیدنک هک ؛یداراو لغواییا هدنبسا (سابروق)

 . رذرلشم روس e هرکص
Argos Amphi-) 

 ناو ا ویخولیفما سوغرآ

 یرفروک هدرانو هدنلاش كنتکلم (اینانراقآ) هدعدق

 ه دعا هک ردیما كم د رهش 3 شفل و هدنلحاس

 . ردشغل وا وی (یک و لیف)

 سواي سوغرا

 یدا یرادکخ كنیرپش سوغ یورو

(Argus Panoptês) 

 ر
 | ووا ؛بولوا یزوک زو تاتو .هروک ههیالو

 3 و تلد ا هنن هلي للا رکیدو رن ابق یسیللا زكلاب تق

O E 

9 ۱۳۷ 

 .یدا راو ییها كوي كي هدەعدق ةنمزا «بولوا
 یدبعم رب نالوا سسؤم هنمان كنهلا مان (نونوی)

 رخ قوح رب كنسهقیتع هينا .یدیا روش

 کده ندربشو «یسهناریو كنورتای زب یوراد "
 لک رب شلووا هدنجما كنايق ندنتلآرب ردق هبهقلق "
 «ندنفی دل وا شدن ابی رخ هل اعفد رش «هددسا قاب لو"

 غدآ
 نالوا یسهجوز كنیرتشم «نوجما كن وب .شمروروک
 اکو یتسهظفاحم كن (وب) یغانروا هلا مان (نونوب)

 وغرآ قرولاچ كود ود د راطع «هددسآ شا هلاوح

 وا ءهدب ر وص قح هاپق ید ینیزوک یللا رکید ءیس

 ییرازوک كناو (نونوی) .شمک شاب «بوتوب
 بلق هسواط یتسیدنک ايو «لقن هنغوربوق كسواط

a 
1> dili و (Argostoli) 

 a 1 ۱ لوتس وغرآ
 كوي ر ناک هدنشسی ع لحخاس طا

 هک ءردرپش رب عقاو هد وقرب نانلوب هدنجما كزفروک
 .اها ٩۰۰۰ «بولوا یزکرم كنهروکذم هرز

 اش درهش «قرهلوا ندتعیبط بیاحم .ردداو یسل

 هرج هبشرب نانازوا هدنسهرآ كيوق هلرفروک هدنل

 «ك ر هریک یوص یک د یتیلک هنسهرآ ك رايق هدنجوا كن
 نمرکد كوي ییا یم اد ایرج رب
 ( لوتسوغرآ) «نکیا هدنلا كنهراکنا .روریوح

 .یدا یسیم وع نکس كن هعیس رازح ی رش

(Argolide,  Ap¥02s)ان هو  

 ر E هبش ا كن هدیلوغرا

 لیکشت تلایا رب ربارب هلا (هتنروق) هک «ردیسهعطق
 رويدا
 : هدرلنوب «بولوا مسقنم
 (ارد_یه) و ( سی ومره ھ ) 1 (ایسا) «هشر

 یری اوا یرکرط ا ,ردن اف (هزتیک)

 دنیکا هلیزفروک ایلپوا هدیلوغرا لصا «بولوا
 TE E نو دم هب کور اس هدر رو کک

 بودا لصاح

 داضق شب یتایا هشروف عم ءزب لوح

 وق «سوسغرآ .ایلبوا

 كتابا ید هدنتهح ن ع لاک SAIS ند

 بول و یسهیطفق ( هتروق ) نالوا یرکید مسق

 دن ردق هنسهیونح لحاوس كن زفروک هشروق

 ا و اا ) !ابرع نالتفرظ ره تااا

 لاشو «دودحم هل رللایا (ایداقرا)
 . ردقصالم

 بول وا قلغاط یک یرلفرط

 رجلساب .رد راو ید یرلیداوو هرد ددعتم تبنم ك

 رز
 نده و
 هنعل ایا هافب [ ودنح رب هنر وق ندنف رط قرش

 راس كنەروم یسضارا

 ورو و یرنساق 7 «سوغرآ ایلب وا یرهبصق

 ل و ی و

 5 1 ردن وسم هنسنح دوار ۲ یسیلاها زدلتو



 عدا
 كموق نلیئد (عجسالپ) هدنامز یکنسا كا هدیلوغ
 نالوا یساپ كن ریش او وا بول وا ین و

 ۱۳ ۱رنگ ند 4( نموا )

 كل (سولب) ندرصم لوا صع ۱۲ نددالیف .یدیا

 یراالب , «تولک مدآ رب هدنسا (سوااد) لغوا

 عوج یسهلالس « رلیسولب » هلجارخا ندو

 -وغرآ دت 633( ساا) ندلالس و و ؛شعا سیسأت

 -وکح چ اقرب «قرەنلوا مسقت هدننیب یرالغ واكن وب هدیل

 (سوغرآ) یسیلتیمها لا هک ءیدیشلوا مسقنم هتم

 عم وک

 ىدا رادکح (نونماغآ)
 سایر كسی ر جاقرب «قردنلوا وغل قلرادکح

 هدننامز یسه را اور هد رېش و «بولوا یت

AYE IS 7ه دنخم رات  

 هدنتلآ

 ندنخحم را ۰۰ و ؛شعا لکشت تیروهج عو رب

 هدنطبض ك ریل هط زاپسا تقو قوح رب تکلع هرکص

 یه ا )دوا ۲۳۳ دالیلا لبقو ؛شق و

 لوا هنس ۱ ٤١ نددالی «بول وا لخاد هنسهیقاشا

 ك رلیلامور رار هلاهراس راطقا نالوا لخاد هتنیهوب

 «دنب رصیق هینیطنطسق هرکص ندنواو ؛شمع هنیلا

 تیاهن كرهع هرایلکیدنوو هشی رکن رف بیلص لها

 كناو .هلکمرک هنفرصت هضیف كندیاغع تلود

 تكنتلودنات وب و ؛شفل و ندهبب ام كلام نیک د هنلالقتسا

 . ردشفلوا رابتعا تلایارب رار هللا (هتروق) هدنلیکشت

TE۳ نر اک  

 ET هدي د ودح ۱ نوغرا

 یعسا لصا اک در ربن دو ییا ندا لکت

 تعحارم هنسهدام « نوخ روا » ]

) Argoun ) 

 .رد (نوخروا)

 | .هل روپ

 « نوغرا نالسرآ » ] و را ۱ نوغرا را ی زاها | نالس یاد ما

 ۱ . هل روپ تعحارم هثس هداه

 END تب نلا ندلا ِ ۰ 0
 4 3 ] ح اد 3 نوعرا

 [.هل روپ تعحارم هنسه دام 6 نوع

 كناخاقا ندنسهلالس كل ریکنح

 یورو كنوکالمهو لغوا
 «بولوا لاو هدناتسا رخ هدنن ایجح كس رد

,2 

 ناخ نوغرا
 .یدیا

 ناطلس نالوا شمروت وا هتنطلس ته كن ردب

 E ی رس «(یدا رادوکن

 2 ردیئسیا ی اط ییننطاس , یالوط ندنشل وا فرم

 یدجا ناطاس هیلاراشم .هانایصع رار هاب راردارب

 لو

 یمسا لصا ه5) كدجا

 هد زب رېن هدنل والایداج یسیرعه میراث 1۸۳ و

۱۳۸ 

 «سکو لو «روتساق ءسویکن ول ۱

 ا
 لوغم «بولوا یر زو كنب ردب . ردشت|سولح هن

 :اهفصا 101 رازبب ندنلاوجا كنارس یرارادکح
 -سع ناو د بحاص نالوا شما تلزع رایتخا هدن

 -اربفا قلوا شعا مش ییاخ اقا یردب «یدمت ندا

 لها او ماظ .ردشقا لتف اعم هلیلغوا ترد هیس

 ییبطو افو ریما یت یتموکح روما «بول وا رادکح رب ر

 ۔ودلادعسو ؛ ؛شقارب هنیلا كەلودلادعس ید وې نالوا

 تلود لاجر «ییالوط ندنسهعقفاو تاکرح «كنەل

 ٌهنس ٩۹۰ ندنردک ءدننرزوا ین وا لتقف ندنفرط

 رد و ینوک یجشب كنل والاب ر
 . ردآ ٩ هنس ینطلس تدم

A8 ki )ا | کسوغرا كناب میس (  Arghounskiرس (  
 (لاشاب) «هدنتهح قرتش تب وتح

 ایا نلید (لاشاب ءاروام) ءبول وا هدنس هب وا كنل وک

 كس رپم نوغرآ نالوا یا ی 1 رومآ ه دنع)

 7 عقاو هدیلامش ضرع o1 ۳۷ هرات لحاس

 یسلاه۸ 9 نکلای «بولوا هبص کیس و تاج وک

 هلیبسح یندعم شموک نانلوب هدنبرقو هجن راج ج آو
 او یا ا

 تره .ینبرف یناج ا ما مو 1
 هد رخ را ۷۳۸ كنههوسب 8 وعر

 .ردریمارب شمر وس تموکح القتسم هدس وطور واخي

 ۸۲8013 1-)ت ون وغرآ د وخا 2۳ ۷
 3 ك
 نانو ,tes) 0 توانو ۳

 یغاپنوتل آ «هروک هنع دق میراث طولخحم هلنافا رخ كم دق
 هنلحا وس هیساقفاق هدنامزرب کسا كب «ه زواق مالب وط

 فاش وغزرا یزادهح ا دم ریش دوخایو هد رېش

 ناسلوا هیمسن (وغرآ) هلغفل وا اشنا هدنتلآ یسهاج
 یراددع . رد راشقکهریکد هرق «قردلوا راوس هبیکر
 . رد ورم یرلقدلوا یشک یللا «بولوا هيف فاتح

 - روا «(سیلقاربا دوخای) لوکره «نوسای ندن رلحا

 <«( سویبلقسا دوخای ) بالوکسا سوفی «سویف

 «سیتز «سیالق
 لوک ره ندرلنو .رارد رومشم روتسنو سویدوت

 كالا ران و". ردتشلربآ

 كااهم ولرد ك :هلتک ر د ندنسهلکسا ( سوقا وب )

 هدنتسوا ریکد راتفو قوح رو «ندقداغوا هنارطاحمو

 «بولوا لصاو هن راد وصقم لع ءه رکص ندقدلاق

 ندنراشادفرآ هدلو



 شم زای هم وطنم رب هدنناسل نانو ا 1

 هریک قآ ندن زاغ وب هتسسو

 8 رشعا تدوع

 ییاو كرلنوب «ندنغیدملوا یرلطالتخا هلقیطلاب رحمو

 ترابع ندلاصمرب كتیاور و یراتدوع هل ر كشرط "

 كتحایسو یسیضعب كنيخروم .رویرتسوک یتفیدلوا
 هدهسیا اش | نایب یغیدلوا هانک ندنناکرح كنارایس

 شو عوقو كتحايس رب هوب اساسا هدیسیطمب
 جارخا یی ران دعم نوتلآ یکهدهیساقفاق و «یتغیدل وا ۱

 نعوفو هدم تعا ناکسا نیزاروا

 نوتلا هل یمد راب كن( ایدیم ) یری تایر اروا

 یا هایقب رط هب وط هروک هتیاور رب و ؛رابشیپاق یاب

 هلی رط ی رہ (اغلوو) هدهروک هتیاوررب رايد «هریکد "

 ؛شفیچ هبیسالطآ طیح رح ندارواو هقیطل اب رخ

 هشنراشکلع «ك ره رک

 دیفس رحم كن (اغلوو) و هن وط

 نددالیم كتحایس و هدلاح ره .رد راشعا ما لا

 تاعوقو و «بولوا نونظم یعوقو لوا مرصع ۴۳
 . ردشعا لاغشاقوجك ییرلخ رومو ارعش مدق نانوب
 یتحایس و (سویفروا) نالوا یرعاش یکسا كا كنات و

 لصا یسهموظنم ل عاش و «هدهسیا شکح طن

 رییغت ندنفرط نزح أتم «بویمهنلوا هظفاح هن رزوا
 6و خد (سوپ ولو لود

 ؛یک ینیدل وا

 یهاکحو و 9 ننال ید (س وقرلف سو رلاو)

 یتقو وا هدنقح ایفارفح هاکح و .ردشهح هبظن
 ردا فمها هلیسح قلوا روصم ییام ولعم 3

۱ RE.هنوغرآ قرش وا  | 
 1 2 0۳ 14 ندنرلغاط (لیسوق) هک 1

9 TOS 

 هب رغ لامش ندونج «قرهلوا هدنفرط یکیا كنسید
 كنيکهدنفرط قعش ندرلن وب .ررول وا دتع یغوط

 ید كنيکهدنفرط برغو ۰۵6۸ لع تسک و لا

 و یمسا هنوغرا لصا .ردهدنعافترا هرم ۰
 هدنتکلع (هنورآ) هک رویلیر و هنفرط لاعش 4 رلغاط

 هعطق وب . رول وا دتع ردق هن رهش (نادتس) نالوا

 روتسم هل رلن امروا قوص تیاعو رايق براص تیاغ

 ِ 5 و م ِ ۰ | اکا ضعت ۹ ندرازاغو راط کلا .بوللوا

 . رد راو یرلل و

 وغرا  (Argovie) ۲ rواغرآ هال و )۸۸۲۰

 ١ عقاو هدنفرطلامش «بولوایرب كنيحاون ۲۲ یغیدلوا
 | بکر كنتيروهج هر وسا (8۵۷ ] ۳

 ا ۱۳۹
 ندنغلهقود كوي (هداب) هل رېن (نیر) الاش . ردند راهیحان
 «هل را هيحان (هنر)و (هرولوس) «(هلاب) ًابرغ شاریآ
 یو ز)و 9 اةرش «هلیسهیحا (هنرحول) ًابونح

 ۱۰۵ یعطس .ردطامو دودح هاب رلهیحا (میر
 كنسيحاون هر وسا هچعسو «بولوا هزم ولیک عب رم

 ۱۹۱۰۰۰ یسلاها «هدهسیا هدنسهجرد یح زوقط
 كنسیلاها .ردهدهحرد نشد رد هحس وش «هلعل وا

 ور یسهدایز ندنفصن بول وا نالآ یسهفاک ناه

 یش۱ ۵۰و «كيلوتف یرادقم بيرق هنفصن «ناتست

 هدنح رات KENI هږحات و

 لخاد هنس هقفتم تنه هرحم وسا «قرەنلوا ل

 ۰ ردند وهم جد

 NE . رد رپش (وارآ) یزکم .ردشلوا

 غور «نراغمر نداب وارآ :ردیشم هاضق

 دلار روت
 وا هفلطم تیر وهج یتموکح .حازروز «نکنیفوز

 ۸و «ینانوعبم سلجم ر بک م نداضعا ۰

RSمکان و. ردراو  
 بول وا عفاو ه دنس هضوح كنغامربا (نیر) هلیم اع

 لاش ندیقرش بونج ییاچ (رآ) نلیکود هروکذم رم

 رهو یواسم ریغ ییهیحان «قرهقآ یرغوط هبییرغ
 كەر وسا .رویدا ےسقت همس یکیا هاشم ربغ هلتهح

 ندرارب قلغاط ید هیحان و ءیک ینیدلوا فرط ره

 هدایز ندهزبم ۸۸۰ كنغاطرب جم «هدهسا ترابع

 رارب کهدنفرط لوص ثنب رم (رآ) .ردقو یعافترا

 ینو همس ار تو

 ۰ «بول

 ب وسند :ENE بلآ هسا قرط عاص دل روک ذم ۱

 رلعغاط قروه وا روئسم دل رلاع مو رلهرد تنم ضعب و |

 هکلبا ه رحم وسا هدفرط و . ردیلحاغآ ردق هنب راه

 .رونلو یسهجلیا (خانهنیس) نالوا کلشیادا كنز

 هب یغوطند غ وط دوخایو هرې وب هقشب ندن ره (رآ)
 كا كرانوب هک «ردراو هدییاچ جاق رب ریلبکو د ه(نیر)
 هد رلن و بول وا یرلپاج (تایل)و (سیار) یرلک وی

 یساوه لرد اص هث اف ریس یک (نیر)و (رآ)

 طرح نالوا تاون هاا دل (اووتا

 هدن رلکتا كنسهلسلس بل

 هدنغوح كنيلاها کهدفرط و قم آ <

 1 «هدهسیا ترسو ننررا رقكت

 ردل دتعم اهد

 یرلمد[شع وط زسلید و عاصو «رونل و یروا ناد رک

 راو یرا وص ندعم هل رلن دعم رشابنو روک . ردق وح

 هد لزوک تیاغ «بولوا تنم یسضارا

 ٩

 ۰ رد



 ق را

 اچ «نامرواو «ردزآ كي یرارپ لاطب «ندنکیدنلشیا
 یخد ییاناویح راسو یکو ریغیص . ردهدایز یرلغاب و
 ردلکد زا

 یالاعا هراسو تبس «قاجب «یعاونا ردنکام ءدغاک

 ا ا كند رج وسا هلی انآ ؛بول وا شبرلیا لیخ
 ۱ نوا ارجا دنا

 «تیرشو الوم كياو كوب ندعیانص .

 یرلهس وش
 .ردقوح ك ید یرال و رمد و

 e كناتب رفآ (Arguin) | ورا

 نان وا داب همان 4 هنن ه دنس هب رع .

 ضرع ,e ۷ هک «ردهطآ رب هدنحشا كزفر وک رب

 یزکس م كلاغتسو هدا لوط ۱۸ ا

 0 «هدنل ام هزنم ولیک 6 ۵۰ كن كن

 ۷ یو «بولوامقاو هدنسهرآ ینور (كنرم) هلاتور
 . ردتنم ریغو قلم وق یسیضا را .ردهژبم ولیک چ کاو

 102 زاق «یک یراقدلوا ندمالسا لها یسیلاها
 نک اس یسهلیبف ابس ون لد نع لئابق جد هدلحا وس

 .روینل و

 و 2 یاب اپ ) 22( هغرا هراوان) كنيلاش یایاپسا ۵ ۳

 -رغاط هن راد

 چاقرب ا اهدو كنب رهش (هن وليها ) فان اعم كدت

 یر ر تبنم كاا كنهراوانو «ندکدک ندنحا دود

 ندکد تا عطق هفاسم كلهزم ولك ۱ 8 ‹كرەدى| اورا

 وا هدیغاشآ اهد 1 9 ر (نوغارآ) ءهرکص

 .رولیک ود هنغامربا (وربا) را هلکن
 (هیلآ) كن هسنا رف ( Aru ) یوف ۳

 )و هدنساضق (سبلابال) دتا
 ی هزتسولیک ۸ كنیرهش (سیلاب

 ۔انصو زای دعقدل واو یسل اها ۱

 رد ررب هدنس هعطد

  بول وا

 . رد راو ییب

(Are) + ۷نور « ه دن ونج كنهسنارف  

 ۔وک ذم تلایا رد رر هدنتلابا ¢ یا

 (ویس رو) هدنتلایا اب ۱ و) هدنح راخ ید ودح كن هر

  ونح هزنم ولیک EE لب روش ی فلت اع ندنعاط

 ندک دا د هفاسم تا هزبم ولیک ۸

 قموروق ناه ن زای . روایکود دل وک (هر) ی رکص

 -رحو قوح كي یروص نیشیق «هد هس رلک هنس هح رد

 ند د الیم (سو رام) ندنرارادسس امور .ردیلربخ ناٿ

 مریم یر (ربیک ) هدنرانک كرېن و لوا هنس ۲
 دعا

 ك رهک ك

E O (Are) 0قرش  
 مس كنس هعطق یواش ناک هدنفرط

 0 (هناول) هدنسهلسلس بلا هک ءردبربن رب ںایرطلا
 ا ندنکنارب نالوا یافترا هزم ۲۸۱ ۰ كنغ
 E هدنسهرآ رلغاط ریکناتشهدو قالبح <« مسج
 ۱  حطق هفاسم كاهزتم ولیک ۱۵۰ كرد ی

 ۲ .رولیک ود هنری (هرزبا) ندلوص «هرکص ندک دتا

 . هدهفاسم یلیخ رب هداج ندک هب (ونرو) ندسرا
 كنو ید یو ریمد ۳3 ییدک اک ار و

 .ردهزامولیک میرم ۲۱۰۰ یمهضوح .رکچ ندنرانک
 .هسنارف .« رارک» ینعی ([69 4۳) | ا

 (نایتکا رد) كنتلایا او هدنن ونج كن ] ی
 رد ر نلیکود هنن ره (نازرا) ندلوص «هدنساضق

  هدن رزوا كنو ربمد ندیک هبایلاتبا ندایلس رامو «كن

 | .اوجو «یسیلاها ۷۰۰۰ «بولوا هبصق ثاچوک رب
 | یسهقع راثآ یخ هلرلوص ندعم یریمد هدنر
 راو

E OED TET 1 

 ر س
 ۱ كيدنو هديل امش یایلاتیا a هوا

 . دتنوم) «هدنتلاپا (هزیورت) تكنسهعطق

 ۲ ډک ۱6 كنپرهش (هنولب هتنوم) و هدنساضق (هنولب
 ۲۷:۰ «بولوا هیرق وی رب عقاو هدنقرش هزام
 اا

 | ید افرا

 7 عقاو RAT امش كنسهبعش رب نایازوا یعوط

(Arcadi)هر دنف ثزسهرب رج ۳1  

  هقرش كنغاط (ادا) هدنغایس

 1 .ردهبررق وب رب نالوا یزکم كنوو هیحا

 نکیا هدکشا لقن تامم هنایصع بابرا هدنلالتخا
 ۲ او (یداق را ) نانل وا طبض ندنف رط یساغ ود لناغع

 ایفا همست رلیمسا كنهیحاد و ځد یرو

(Arcadie)2م ری دح هبش هروم كنان و  
 هک یک هدنس ۱ ب داقرآ

 رب كنسهیقرش لحاوس هلیطس و OEE ۱ هرب رح

 ندنفرط رع لاشو لامن «بولوا عماج ین وق

Eهد وا نوفر ط قرش لاش «هلیتلایا هدیل | عم  

 اب ونج هز نفروک (ایلپوان) رش «دلیتلایا هت روق عم

 . یخد ندنفرط یبرغ بونجو ابغ ءهلہلایا (ای وقال)
 هحورب یلایا ایداقرآ . ردطاحم و دودحم هلیتلایا (اینیسم)



 و

 ایر ونیک «اینتیام ءاین روغ : رر د

 كتلایا .ردیرهش هجا ویرت تلایا رک سیا ویلا

 نالوا هدنزکم كنس ەر رح هبش هروم یا 8

 یساوه ؛بولوا ترابع ند رل عقتمو قلغاط
 .ردلاص ريغ هتعارز یسضاراو ترس تب

 . رد راغاط (لانم)و (نویکیل) یرلعفت رم كا كنب راغال
 هلیتبسانم قلوا یرب عفت رم كا كنسهریزج هبش هرو
 یسیرنک | ندرربم ناقآ هنفرط ره كنهریزج هبش 8
 دا كراو .رویدیا ناعب ندنرتغاط ثتکلع و

 نلیئد (ایفور) مویلاو (ایفل|)"هدمدق نامز یو ی
 ب ونح یرکیدو هدنلامش كنایداقرآ یر کد

 نلشلرب هدند ودح (هدیلا) و (اینیسم) قرهقآ هدنسب رع
 ودح كنايداق را بولوا لصاح ندنعاقحا كیاچ ییا

 ییدودح طخ كناينیسم هللا هدیلا ردق هرکد ندند

 زکلای .رارینیکچ هلقلنابوج هجیلشاب یسیلاها .ردیا نییعت
 ۔وکو تنم ضع كنساضق (ایرونیک ) نانل و هدلحاس

 .رد راو نام كح وک جاق رو یرربابو هرد لۆ

 یسیلاهاو «هزنمولیک میرم ۰ یعطس كتلایا

 ۲ ۵ هنشاب هزام ولیک عب مره هک «ردیک ۰

 :رشود یک
 هربکد ندنفرط یبونج قرش ایداقرآ هدعدق ناهز

 ندن رگ تا هربزح هبش هروم «بویلوا دتع ردق

 تراسح كنسيلاهاو هلرتاتم كنعقومو «ترابع

 یر ندیکسا رلیلایداق رآ .یدا روپشم هلیکلیشح وو

 عز یهلا رلاعرم هجاشاب .بولوا لوغشم هلقلنابوح
 تدایع هدزاطق لا مو

 تیروهج ر هنشاب یدنک یر ره ادتا .یدراردیا

 بولوا ترابع نددیحان رت نوآ نالوا هدشلاح

 هنس ۳۷۰ نددالیم «هدهسیدیغو یسیموع زکر م رب
 ررش رب ليما « ربش وي » ىع (سیل و و اغم) لوا

 لوا ندنوا .ردرلشغ | اعا زکرم ینو و «سیسا

 ندرلنو «هدهسیا شفلو یرارادسح كنايداق رآ
 -ایخ هرایلهنیسم نالو یراقفش تاو یعکیآ
 لاها لوا هنس ۰۷۱ نددالیم ندنکیدشآ تن

 ان رنوا حورش"هجو رب .بودنا وفل ینلرادنکح
 الشاب هغقلوا هرادا هندنک یدنک یر ره كته

 هندسه ادا یک ایا ادارآ . یدراشم

 ندنرارادرس كوي كا كقافنا وو «یدیشلوا لخاد

 لوا هنس ۱٤١ نددالیم .یدا لایداقرآ (نموب ولیف)

 قرا : ۱۳۱

 ؟ششود هنلا كرایلامور یکیرلفرط رباس كنان وب هدوب
 ؛طیض ندنف عایق E ۱۲۰۶ كدالیمو

 قوح رب راس كنان وب هو دف رکج خراب ۸۷ ۵ و

 كنيراترضح ینا دم ناطلس عتقاوبا هر ربا رب هل رلف رط

 نیکد هنلالقتسا كاتون «یترهنل وا حف هاب رلتدالج دب

 روطارمعا س .ردشفلو دودعم ندهیناعم كلام

 ید هنیسقر كرصم قلهرا ر هلتسن « (سوداقرآ)
 ۱ ۱ . ردشل رب و و ما وب

 كنسهرب رج هبش هروم (Arcadia) ۱ ۲ ات 1

 یرفروک ایداقرآ هدنسغ لحاس

 بیکرن ا اینم ٩ ءرودبسق توت و هدنعا
 ءبولوا ی کار تكنساص (ایلیس ر) نداطق شب ندا

 عقا و هدنسیب رع لاش هزام ولک ۵ < كن رش ( هبامالاق)

 اراک یسا رپشو . ردعماج 2

 -ولیک ۲ ندریکدو یتیم هن رز و را یرلهبارخ كنب رهش

 اب قارطا «پول وا هد راب رپ یهضراع قازوا هزم

 . ردلزوکكي یسهرظنم «هلغموا یکد رمز های رنک كتا
 رب بارخ هدنرزوا كنايق رب عفترم هدنفرط پونج

 سر دف ی وا نمروم نت تو یر
 كەر وم هدننامز رلکن رفو «ندنر امهم كا كنب راهلکسا

 هدننامز لالتخا نانویو «شفل وب ندنعقاوم مکعسم كا
 .ردشفل وا بیرخت ندنفرط اشاپ میهارپا یلرصم

 ۔ود هدیلاش یاقشمآ (۸:6۵012) | ای 1
 « ایح وقسا یی هدنسهعطق نویبیع

 كد بش (تومزای) و هاتف وا را کا
 عقاو هدن رزوا كن هرب یواح«یتیراریلف نوتل | هدنب رق

 . رد هبصق رب

 اربا قرش امور یی ۱ دنا

 مور هینیطنطسف ییعی كنغل ر وط

 ارعا رلیلامور موع «بولوا یر یری

 یروطاربعا برغو ییغوا كس ویس ود ون ك وی یر وط
 ۳۹ ۵ لدالیم .یدیا یردارب ك (سو رو وه) نالوا

 دنع ءهدلاح ینیدلوا هدنشاب زکس نوا «هدنحم رات

 فلغلوا رادکح رب زسربدن و كشوک تیاغ «بوقیح

 یسیجببام هلا ( نفور ) ندنسالک و یراوما هراقا

 ار هنیلا كن (ایسقودوا) یسهحوزو ك (پور وا)
 ییلو كنهیشح و ماوقا ندا م وعه .یدیشق

 هن داقتعا ك (سو رآ) هدهییهذم روماو ؟شمهمهسک

 ندل یش

 د ودعم ندهنعا اراصنل ادنع فا هاج ی ران الوا عبا

 ندنکیدتبا نن ی (موتسوسیرق نآوب) نالوا كم و



 قرا

 ۳١ هدنح ران ۲ یراق بول وا قرفن رهظم

 .ردشعا تافو هدنشاب

Eهروک هبهیانوب ربطاسا (۸۲6۵5)  

 مان (وتسیلاق) كننمشم ههل الاونا

 (ایجالب) لوا ند وا .بولوا یلغوا دل وتم ندنسهجوز
 تکلعوو «شلوا یرادکح كنابداق رآ نانلوا هیمس
 رب ایوک .یدیشفل وا هيم ایداقرآ هلثسن هنمسا كن وب

 نالوا شمریک هن روص یآ نکرالوآ هدرلغاط نوک

 : ندنکبدسآیدصت کم رادل وا بوک تشازر هتشهدلاو
 دک لاحترد «نوحا قلا ینکوا كنو «یربشم

 ؛شمراقیح هکوک هد یتسیکیا لبو هبییآ ید
itراشغ | لیکشت یرغصابد و رکا بد  . 

 - روک هقیسکم هداشرمآ (۸۲6۵5) ۱۱ نال ۳

 كنسهر زج هبش (ناناف و) هدف ل

 رايق هلرهطآ كجوک قاط رب هدنبرغ هزم ولیک ۰
 او لات شرع ۲۰۱۲۲۲ ۱۳۹ هک مرد

 (هدناغو ر) هدنتکلم (اییماغتس) كني غ یاشرفآ س

 كح وکر و هلمسا و جد هدنسبش راق یصنم یار

 ۳ او وا رو هک رشراو

(Arcachon) ۳ 1لحاس كن هسنارف  

E (۳تکاب (مدنورز)  
 هزم ولیک ۵ ۲ كنبرپش (ودرو)و هدنساضق (ود رو)

 هنس یرکی هک «ردهبصق رب عقاو هدنسب رغ بونج
 یال مو تفاطل كنساوه «نکیا هب رقرب كج وک لوا

 نوحا رانالوا التبم هنراتلع سک وک صوصل ا لعو

 کليا كنیرهیاب ریکدو < ءیسشلوا هیص وت ندنف رط ابطا

 وا هبصق رب كجوپ هدنفرظ هنس جاق رب «هلیتبسانم
 لزوکه دنحا یرلنامروا ماچو راقاقوس مظتنم بول

 - وب هو ؛ ردشابای راجگابو راکش وک

 زوب یددع كران دیک نوحا هينا هنس رې . ردهدکم

 لزوک لا كن هسنارف نیشیف هله .ردهدن رهدار كي

 -روک هی وقساغ بوق نوشاقرآ س . رد رپش یلاوه

 هرم ولیک ۸۰ یرود «بولوا هدنف رط قرش كنرف

 ندنفیدلوا شلربآ ندزفر وکه لزاغ وب رب راطو « رد ردق

 نان ول یو

 «ندنغ دل وا نی رد لح دم «هد هبساآ ايلە نوع ۹3

 .راقیح قیلاب قوح ك هدیوق و .نعهراک نیافس اقس س هلو

(Arkansas)هدیلاش یا |  BSهر ی  
 ند «رلغاطیایف» كن هک ل اع ]

 ها ناعہ ہد رغ لوط ۰ ۹ al لام ضرع ۳۹

NYرا  

 (هنایدنا) ءقرهفآ یغوط هونج قرشو قرش

 «هلا ذخا ندغاص ید ییربم ( هایدنه) دوخای

 ۳ رع لو ۱ ۳۰ و لات شرع ۳۳ 4

 ۶ .ردرم رب رولیکود هتنغامرپا (یبیسیسیم)
 -وهج (ساسناف) ؛بویالشاب هد روهج (ودارولوق)
 ۳ ) رس لک رک « ندتکلم رلیدنه» هل ر
 ۰ لصاو ردق هنس هی ع دودح كنت روهج ( ساسناق

 زود «هددسیا یلیقیشال وط تیاغ یسارم .رولوا

 . ۰ ردقو یرارپ یشینبا كبو یرلایق «بولوا نک اسو

 .-وسیم) هلوط «بواوا ردق هرتمولک ۳۰۰ ۰ لوط

 ا .هدهسا یببات نوزوا لا كنيبيسيسبم هرکص ند (یر
 iii . راک هرکص ند (ویهوا) دح زا دقم كن وص

 اندلع کیدلک ود هب (یپیسیسیم) رلیک هدنراسوم رثکا

 درب و .راقیح رد هیرافو هرتمولک ۰

  یرهش (قوردلتیل) زکلاپ قرهلوا ربش وی هدنسارجم

 رد کج ا او شاتسناخرآ هک ؛نوبلو

Arkansas)هدیلامش یاش  

 e كلام | س اساقرآ
 ۱ هک" هرص یلوخ د هب هقفتم تيه «بول وا ندرت روهج

 .. رد روهج یج ۲۵ هجت ثک كنسیلاهاو ی ۰
 یپیسبسبم) لر هک ندنحما در ندع

  .ردشغلوا هست داییسا كن ر ( ساسناقرآ ) ناکود

 . هعبرم «بولوا هزامولیک عبرم ۱۳۹۱۹۳ یعطس
 كلام یمهللت فا رطا هک وح ند هدلکش ر بیرق

 ۱ ریقتسم ط وطخ <« یک ینیدلوا مهمتر کا كن هع

 ۱ یدودح یونح قرش رکاب «بولوا دود هلا

 اش 2ك ر (تيسيسم)
ORE O TO 

 (ستت) و (یبیسیسیم) یخد ًاةرشو (هنایرییول) ًابونج
 .ردطاخو دودح هل راتروهج

 ا یرلفرط رثکا كنسیداو یغامریا ( یییسپسیم)
 (قرازوا) یکهدنف رط لامن بغ «هدهسبا قلقاطب

 تو نو رط قرش

 بد رم :.ساتش اف او «ینالوصحمو كابا صوص

1 

۱ 
 1 ا ۱۳ تم اوه هدن کا كرلغاط |

9 
۱ 

 كلام بولوا قاجص هحهدایز

 تکلع SA a .رد راو یالوصح ص وصخ هب ه راح

 ندنفرط (ونوس) یلایاپسا هدنخح را ۱۵۶۱ لدالپم

 اکا ندنفرط رازسنارف هدنخ را ۱۱۱ هو «فشک

 ۱ هعطق كو نانلوا هيم هلیما (هنایریول) «قرەنلوا

 اوه ید هدش ونح



 قرا

 و مدنغرا ۱۸۰۳ و ؛شفلوا دع ندنماسقا كت
 هعّعج كلام ندنف رط ترابات و كوي ریارب هليا هعطق

 «بولیرآ ند هناي ربیول هد ۹ . ردشاتاص هتي

 تیروهج رب هد ۱۸۳٩ و ءرابتعا تلایار

9 

 هم ریآ
 وا لاخداو لوب هتسهقفعم تتيح هبت كلاع مت
 «بولوا ندنراشق | قرت زآ كا كنهعقجم كلام . ردشفآ

 . رد زآ كى یرللو ریمد و «ردیبک قو ج یرهقیریاف

 ندعم هلیرلن دعم راس و زوط «روک های غم ءوقنیج
 ندننادقف كنهيلقن طناسو ءهدهسنا قوح یرا وص ۱

 -دایتل) یزکم .رد هدکمهغلشیا هلیقال نالا ییالوط

 . ردق و یرهش وي هقشب ندن و بول وا یرهش (قور

 ترابع ندیشک ۱۲۷۳ هدنخ را ۱۸۳ ۰ یسیلاها

 ده یشک ۶۸4.۱۰۷ هدنخ رات ۱۸۷۰ ءنکیا شغلوب

 .ردشع را اهد هتبلا یر ندتقو وا ؛یدیشلوا لاب
 (Arkansas Post) ۱ ۵ اا 0

 را ) كنج تام |
 لحاس كن رم ساسناقراو هد روه (ساسناق

 ندلم ییدلکود هب (یبیسیسیم) كرېن وو «هدنراس |

 4٩۹۰ ندنربش (قور هلتیل)و «هد راقوب هرتم ولیک ۰
 كا كتیروهج و هک « رد هیصق رب هدیغاشا هم ولی

 هدنح را ۱۱۸۰ كدالیم «بولوا یسهبصق یکسا

 نوحمدیص تاناویح نایاراب هنلاعا لروک یرلپرد

 وا سیشأت ندنفرط رازستارف نا سالوط .د زاروااا

 ۸۲۷۰ كنساضق بولوا یکے اضق .ردشفل

 او یسیلاها

 -رش ,لحاس كنهدنال ربا (Arklow) ۱ وولفر ۰

 ا كنعلابا (رتسیل) «هدنسف

 كنب رب (هقووآ ) هد زاغو (ج روحتنس) «هدنساضق

 ریش رب هدننونج هزتعولیک ۸۰ ك (یلبود) و هدنصنم
 یناهل لزوک یسلاها ۸۰۰ «بولوا هلکساو
 هدن رانک رب وا !زاغو روکذم . رد راو یسیهام دیصو ۱

 قرف یکهدس را رزحودم

 ندهزبم رب نکلا كق رف و هدنن اهل وولق رآ هدلاح

 شرف رزرح و دد چ E 9 یسوا ات

 ۳ مس

 | وقرا
 هدنن ونج یاهذم

 زنس وا ARC ۸ شر دوخ اب

 كنس هعط (لورت) نالو هدنلا كاي

 وا لماح ییرهارخ هعل یکسا ر

 هداف تعاس 3 ندارواو دنا كن ابق 7 نال

۱۳۳ 

 | یر دقیح ردق هب ه به ۱ ۵

 قرا

 EA اچ (هقراس) «نلیک و د هنل وک (هد راغ)

 یرلنوشز .ردراو یسلاها ۲ ۵ ۰ ءبولوا هبصقر

 نالوا دی و ۱

 قوح كب هدهرب واب هک «ردینطو كنادناخ كوي رب

 دالاعا یون ط ایرس وا ا و ا
 .ردرلشغخا كليلاو

 ندەعججت كل ام (۸۳10۲0115) ۱ ار 1

 سه كشر وهج (ساسناق را) .e و وفد

 . رد رکید مات كش رهش (قور هلیتل) نالوا یدک

 [.هل رویب تعحارم دیو دام » قور هل «[

TEكنان وب 0  

 E یدوقرا

eردهطا ۳ عقاو » 

 کید زکب
 EA دیس

 | تخروقرآ

 ات ۱۷۳۲ كداليم

 . ردق وح ینالوصح كاو لاب و

 - هعیس ریازح

 ین

 هب یآ لک

 هما وب نالوا ك٤د « ییآ» هجور «نوه

(Arkwright)لا كنهریلکنا  

 «بولوا ندرادج وم روپشم
 «شعوط هد ریش (نوتس ر) هدنګ ر

 ب وسم هب هل اع ر ربقق . ردشعا تافو هد ۱۷۹۲ و |

 ینیدلوا لوغشم هلکلربر ردق هنشاب ۳۱ «بولوا

 و رر هاش و !یسعیط لم قف نا ا

 صوصحم هککوب قوما «ه رکص ندراتج زو تالکشم

 «بولوا لکم هڪهج ره هک ردشعا داحشا هنیک ام رب

 كلدحوم هد ۱۷۷۱ و ؛شلوا بحوم یتبععت كموع

 هدنرهش (تروفمورق) كن(ییرد) «بولوا لئان هننارب

 تور كوي رب هدنفرظ تدم زا «قرهحآ هشرباخ رب
 هع قوح هدنالومصم قوما داما و .یدیشعدا

 كنهروک ذم ٿال وعم «هلغم اقارب تحاح هنمادخسا

 ندزو وو ینسعال زوحوا هداعلا قوف هرب ند رب

 .ردشلوا بجوم یتراج كویپ رب هجهزلکنا
 هب ونح كلام كنايناپسا (۸۲60۵) ۱

 ( سس رب نهال ایم
 یعاشرا هزبم ۱۱۹ ءهدنتلایا (

 وقرا
 سیداق) هل طو

 رهش رب یزک رم اضق عقاو هدنرزوا كنايق رب نالوا
 .ردراو یسلاها ۷۱۱۷ BES بول وا

 . رولل وا لاعا نایتعس لزوک

 ءهددسدآ لماع هل راهلق ماطر و

 ءیسیلک

 . ردطاحم هاناعورزمو رلاعرم یا رطا

 كن هدرپش وب

 روس ر هلند و رهش

 مق كنتاماکعسا وب

 .ردشلفی «ییالوط ندنسعاق ۰ كغارب وط

 E ای اسا



 قرا
 «ندنغب دنل و 4 رق و هبصق جاقر اهد هلمسا وب هد رکن

 ینعی A( 0 8 ۲۱۵۵۱۵۲۵) اکو نوا قیرش
 . ریلی د « یس وقرا دودح «

(Duc d Arcos)ابسا - 
 لوا نف رط ا .هقود سوقدآ

 9 دعوا رسیدن و ماظ «بولوا یودخ

 ؛شمریو تیببس هنلالتخا (ولیناسام) هدنګ را ۷ 6 ۲
 شلعت ه رب دصاب لالتخا و رک اب هو

 .یدیشفل وا لزع «بوبا غوا هبضغ
 رغ لاش كنابلاتبا و ]فرا

 روک (اهسا) هدنتلاپا هونج هدنم
 یسیلاها ۳۹۰۰ «بولوا هیرقرپ كویب هدنبرق یزف
 كیدنو هدایلاتبا هنی س .ردراو یبارش رومشو
 ۔اضق (وحافیو ناس) كنعلایا (هنورو) هدنسهعطق
 ۳۷۷۰ رک E هب رق رب كوي رکید هما وب هدنس
 لازبح اهد كنراباتو كوچ «بولوا عماج ییلاها
 یا تا اےس وا هداروا هدنش را ۰۱ «نکبا

 .ردروهشم هلیسلوا شبا بول غم

 )و

 نواس» كنهسنارف (Arconce) ) هن ا
 هک «رداچ رب لاا ا ۳

 نالوا افترا هرم ۵۰۵ و عقاو هدشن رق (.هشدک )
 ,قرهفآ هبیرغ بونج «بوقیج ندلوک كچوکرب
 -ولیک ۸۰ 8 رقت «كرهب ود یے وط لام هدم و
 ) هرکص ندکدتبا عطق هفاسم كلهرمم
 .رولیکود

 (Mme Thir0OUX توربثمادام ۱ را

 هدام «وربت » | ( ۵

 هنغامریا (راول)

 ۰ هل روی E هنس

(Cap Arconaكنابالآ  
 ر E فور هنوقرآ

 و نور 7 هدنح وا لا ثكنسهطا i) نکود)
ERSهبا یامش ضرع  NN 

 ندهزبم ۶ 1 یعافترا .ردعقاو هدیقش لوط
 وا ترابع ندسلک یغاربوط «هدلاح ینیدلوا ت
 ۲۵ .رون روک ندقازوا ندشدلوا ضای «بول
 هدن ور ر . رد راو 9 هریک هزام

 ۔رحو E ۳ ردلوا هل اق Es هدف زا

 اب هک 0 راو دبعم رب صوصح ۳ مات

۱۳ 

 . رد روپشم ىراس ۰

 ۱ ولو هدیونح یاشرمآ (۸۵۳06) |
 و ر) «هدنتلاپا ( هبماباش وق ) كن (ای

 ۱ هیلاش تالابا كنهسنا رف (۸۳065) ۱ و
 (سوا تنس) كنتلایا (هلاق ود اب ) ندنس

 وا هبصق رب عقاو هدن رزوا تنی رم (۲) و هدنساضق

 راف و ریپسا کش ءماج ؛یسلاها ۱۰۰ بول

 . رد راو یرهناشیلبیاو یراهش

 ۳ و 1

 # لس 0 سالپسک را

 هدیردا ند رمزا كنيلوطا ١ بولوا ندنسالع

 (ایلوا) نانلو فداصم هنسبرغ لحاس نالوا ردق

O۲۳۱۲ دالیلالبق هدنرپش (هنایتپ) تنس هم دق  

 .ردشماٽافو هدنسهنس ۲ ۱ و «شعوط هدنسهنس

 :هدن اف رط نانو «بولوا N كا (نولو)

 O ی 21 تفو قو ر
 ؟ عا سیسأت یسنهسردم (ایمدافآ ) یجنکیا ءهلاطوت
 . «بولک یشراق هر اکح نالوا ريبعت « قیوطسا» و

 1 نانل وا سح ها هسج ساوحو سند « ایسلاباق »

 ۳ رابع ندنازلآ ی ال یبلوا قیفح كرش
 .یدیشقا داحا هص وصح را

Archélaüs yTدق نان  
 3۳۳ 1 e سوالکرا

 ۰ رش ( تلیم ) نالوا شفلو هدنسهب ع تهح كني

 ۱ ندنادرک اش كساروغاسقا ۲ .یدیشغوط هدنعدق

 E ۶۱۰ دالیلا لب «بولوا ند رللعم كطا رس و

 ۱ ینسهفساف كنسامکح (اینوب) «مت سه ههنا هدنرلګر
 ۲ رلس رد

  -را .یدیشفلوا بیقلت هلیبقل « یییبط» «ندنکیدرو

 ۱ ندا لصاح نظر لوا كا هدنقح یسلوا یورک كض

 ۴ تاثبس ها تانسح هدنصوصح یالخا

 یقلعتم دن ایعیبط هدایز لاو ؛شمالساب هسي ردن

 .ردناذ و

 ا قح آ كقرف و «بویلوا قرف ر هدنقیقح هدشنی

 .یدرویدا اعدا ینغیدلوا لدن كند اعو مس ر

 اینودک اب (۵]۸۳۵۳۵اذو ) أ
 ك (ساشدرپ) ند رارادمح ۱ ونالکرا



LE. 

 عورشم هدننافو كلوب «بولوا یعورشم ریغ دلو
 هدنش رات 61۰ دالبلالبق ,كرهربدتبا لتق ینیرللغوآ

 هرادا نسح یتکلع ءربارب هلکنویو ؛شقیا طض یت
 الع قوح رب ندان و ‹كرەدب| هاج قراعمو ما

 _ ۔روا) روہشم عاش . یدیشقا عج هنیارس ییابداو
 ۔ریک هنیارس لرادکحوب ینسق رب كنبرع ید (دی

 هدوآ لوا هنلس 6 ۰۵ نددالیف سون الکرآ .یدشم

 ردشمل وا لتف و .

  5 ATEDسس داد رهم -
  ۱نوعا نا ا واندن 0 سد الکرا

 هنس ۸۷ نددالیم و «شعشی راک هب هب رام دل رلل امور

 ٩ ندقدلوا  بولغم هعفد یا ندنفرط (الیس ) لوا

  ۱بولیکح هامور هلکعش ود ندن رظن داد رهم «ه رکص

 دلساو خد لغوا كنو س . ردشعا تافو هداروآ
 (یپمو) و« شتا تعدخ هدنرکسع امور «ب ول وا یعس

 (هناموق) هدبتهج نوزبرط یتعب ( سطنب) ندنفرط
 یسهکلم رسم ارخون . یدیشنلوآ نیمت نکس ز

 زا یب ( هکیرب ) نالوا یربق ك (تیلوآ سویلطب) و -
 دالیلا لبق «بولوا یرادکح یصم «هلکعا جاود

  ۷«هدهسیاشقنا نایصع یشراق هرلبلامور هدن رات

  ۳-رادرس امور هد هب رام نالوا عقاو هرکص یآ

 كنو س .ردشغلوا لتق ندنفرط (سوینیاق) ندیرل
 رط نآوطنا ءبولوا فورعم هلعسا و یبغوا ید -

 هسا ويس ند هين وق كنيل وطان [ یتعی كن(اک و داپق) ندنف

 سوتس وغ وا و نییعت هنکلسن رپ كنسهعطق نالوا ردق

 ارخ وم «هدهسیا شغلوا اقا هددنسم و ید ندتفرط

 .الیم «قرهنلوا سح هدامورو «لزع ندنفرط (ربی)
 .ردشقا تافو هدسح هدنخش رات ۱۷ كد

 .ادیگح نیطسلف (۸۳0۵61۸35) ۱ سواالکرا

 یلغوا ك (دوره) كوي یر

 «هنب رزوا ییافو كنب ردن «هدنګ ران ۳ كدالیم «بولوا

 #٤الكنك یني دقیح هت «هدەسي|شملواتراو هدنسضمب

 ندنکیدشا لتق یشک ۳۰۰۰ ندنسهعب نوک

 (هنایوا) كنهسنارف «قرهاغوا هنضغ كس وتس وغوآ

 تافو هداروا هرکص هنس جواو «شفلوا فت هنیرهش

 .ردشعا

A [ ٩ 1تیالو هیوق  
Jتاک تم او یلک را هدنغاعس و سالک  

 .ردطاغ ندنو یمسا یکیدمش

 كرا ۱۳۵

a:و  )Arehéêmore)۔ رآ كمدق نانو  
 TT ۱ ی

 «بولوا یلغوا ك (سوغروقیل) یرادکح كنب ربش

 ك (ٽساردآ) «نکیا هد هع «هروک هه انو تافارخ

 نک رک ندننامروا كن (ای) یراطباض كنب رکسع

 رب هننرایدنک هب (هلیییسب

 نج وح هني دوس ,هلکعا فیلکت یتسمرتسوک هعثج

 هکمزتسوک ییهمشچ «بوبوق هنیرزوا یرازیورک نابب

 ولوا «هلغثوص نالی ینحوح ردق هدجلکو شک

 هنس شب ايو چوآ ره هد (ایع) ینبم هبس و .شلو
 -وآ ارجا رلنویوا قاط رب «پولیروق ربان رب هرکرب
 هنب رلشاب «ك ر هنیيک هراهرق رتلک بلاغ هدنو واو «رونل

 .یدراراراص یزیورک ناب
ATCOL AFCALE CESS 11 

 ا E توکرا

 نالوا دتم هجاحاس یرفروک هلاکت كنتکلم (نکد)
 ژاکت کا رد عطف تر نفت هر 5
 کیا هاب رلمسا « یبونج » و « یلامش » ندنفرط و

 -وا قالا هنسهرادا سرادم «قرهنلوا میسقن هئلایا

 كح اش قم هسرادم سفن توکرآ یاش . ردشغل

 ترک رآ نوح e را نخ
 ردق هنیرلتلایا ( هیادوک ) و (رولن) ًالاش ندند ودح
 2۱۳: رد دود لتابا,(ووتسم) ابرع ءرواوا فی

 . رد رهش (روقیح) یزک مو «یربم (رالپ) یربن كوي

 .هبونح دودح كنوکرآ یلامش هسیا توک رآ ییونح

 (روجات) و (یوپونیب ر) هجبو كاحاس «ندنس
 ۱۰۰ لوط «بولوا دتع ردق هندودح كن رلاضق

 .ردد ودحم هایساضق (ماس) ًابرغو ءردردق هرم ولیک
 یرابنا هجلشاب كلوب .ردبربش ( رولادوک ) یزکرم
 امف یسیجکیا كران وب هک «ردبرارهن (رالو) و (ریانب
 هدنلا كنهسنارف .رودا لیکشت نس هی ونح دودح

 ۱ 1 نوع جد یریف
 حبرص ۰ یعطس كنوکرآ نوش رد هام

 عمو قلغاط یتهج برغو لامش «بولوا هزتعولیک
 و هدهراح ةهقطنم .رد زود ی اللغ بیرق هلحاسو

 هعفد ضعب «بولوا قاعص تیاف یساوه «بلغغل

 ؛یافیم E رد دارا تراز
 رکا لغلوا قلموق هرزوا تیرثکا یدیسضا را

 جړپ یالوصح هجاشاب .روروق هدیرلوص درربن



۱ 1 

 نالوا شغل و هدقفل وا لاعا هلیثقو . ردن رابع نادق ومایو

 «هدهسیدا تورن رب كوي نوجا تکلع راشاق دما

 .لص زوعوا زوحوا 2 ریلکنا هدب وک یکناوک و

 . رد رشعا لاطبا یهیلم تعنص و رلهعصاب یراقدن

 كني ونحو ۰۲ ۰۰۷ ۱۰۷ یسیلاها كنوکرآ ییامش

 .ردب رابع ندیفک ۱ ۷۱۲ ۰۲۵ ید یون

Eا  (Arcot, Arcate) 
 «هدنفرط قرش بونح كناتسدنه

 هدنتلایا توکرآ ناش قم هنسهرادا (سرادم)

 هزنم زو ندلحاس ءهدننیع لحاس كنيرم ( رالپ)و
 هزمولیک ۱۱۷ كشرپش سرادمو هدرحما ردق

 هلا اش ضرع ۱۲ ۵۶۲۱6۲ هدنسب غ بونج

US NEردرهش كوي رب عقاو هدیقرش لوط » 

 .یدا 2 تتکدلع نوش هلیتف و رک

 ۰ یتعسو كني رم (رالب)
 هلیتف و رپش .روروف نوتس ییوص اضع هدن رلعس وم

 رریلکنا «هدهسدنا کیس هل رام اکعسا نیتمو مسج

 نان اعطا در ریش هارد رشف | م ده قاما

 اها .رد راو یدس رب لزوک و نیتم نوح ا هظفاحم

 لەرزان کیا «بولوا مالسا لها یسک مس كنسیل

 یکسا ..رد راو ید نیرش عماج رب لزوک تیاغ

 ی زا نرو a تت راوت
 شغل و رېش رب هدنم »ا (منکرا) ندکشا هدنرب كن وب

 - رط سویاط؛ كنب رهش ودکرآ وو «یورم ینیدلوا
 ییدلوا ا ربش (ایحز یافرآ) نانلوا رکذ ندنف

 زسنارف نوجطبض ك ریش وب هدقشاس صع .ردن ونظم

 او لاو دیشب را تا هل
 هدنخش ران ۱۷۸۰ كدالیمو ءطبض ندنفرط هژیکنا

 ۱۸۰۱و شش وا میلست هناخ ردیح ندنساما دنه

SE N AESی  

 . رد راو او یس

 (دنیس) كنهسنا رف ( ۸۳6۱۵1۱ )
 یو را

 (وس) و هدنساص 3 «هدنتلایا

 ٦ كسرابو «ه دنسدق رش لاش هزیمولیک ٤ ار

 كوي J هدن رزوا یر (هروای) دن ونح هزنم لیک

 ندنتف و درایلام ور «یسلاها ۵ سوی ءبول وا هب رق

 «یشهینآ قوح ر راسو لو وص عج ییا شغل وا

 قلقاروق «هدهسآ ه زبم ۸۰

 .اها ۰ ۰

 راو یرلقاچ وا
 هدنکش وکی که دن وکو (هلوت ر) ندنوب وییکر هاشم . رد
 شاط هلیسهیعانص تالوصحم لیخو

۱۳۹ 
 هک یدیشقا لیکشت هيف تیعج ر

 1 ك 8

 ( SAیدا لخاد هتیمج و ځد ( دل وبم وه 0

 رب هلیاونع « یرلهرطاخ كنتیعج یوکرآ » تیعج و ٠
 .ردشقا سشن هل وقوم ةينف هلاسر 3

 . «هدنتلابا (یحوربآ) كنايلاتبا (41) ۱ گرا

 ۱ كن رهش وتساو و هدنساصق (وتساو)

 نلیکو د هني ریکد قیابردآ «ه دن ع هزنم لک ۸

 ۱ هبصق كح وکر ب تبر هننیع لحاس تن ر (ورغناس)

 ۱ کسا رب هدنلاح بارخو یس اها ۳۱۲۰ «بول وا

 .ردراو یروس

 | یک
 تک وا

 جرم

 | «سایخ رآ»] هریاسو سومادیکرآ
 [.تعجارم هنر هدام هراس و

 | هدسیونح یاشمآ (۸1۵۵01۲0) "

 . كنسهب ونج تالایآ ییروهج (ور)
 در E mi رک طیحم رک «بولوا یمهم كا

 ۱ كنغاط (رلیدروق ) هلرءهووا قاط رب تدنم رغ دتم

  ندلحاس ابرغ .ردهعساو ةعطق رب ترابع ندن رلکتا
 ۱ وقایآ) ندنفرط لاش برغ «(اقبا) نالوا ترابع

 ٩ ندنف رط یبونج قرشو قرش «(وقزوق) الاش «(وش

 مخ|هبس یدو دود هل رلتلایا ( (اغک و م) و (وت و)

 . رد رابع ندیشک ۲۰۰۰۰۰ یسلاها . ردعقنم

 یم دلمسا و هدورب )A118( اپ ۹

 اهل) «بولوا رهش رب یک كتابا

 «هدنسپقرش بونج هزنمولیک ۰ قاش
 ءهد هفاسم كلهرام ولیک ٩٩ ندنلحاس ریبک طیحم

 ۷۳ ۵۵ ۷۱ OE سر
 . ردعماج یییاها ۰-۵۰۰ و عقاو هدسیع لوط

 «فراعم عیانصو < یجنکیا كنورب هعسوفن ترثک

 - وا ,یرهش ی را هجقرت تا عو رهو تعارز

 لزوک نالوا یعافترا بيرق هبهزنم ۲ ۰۰ بول
 نالوا یعافرا هرم ۰۰۰۰ و هدیداو رب مساوو
 هدنف رک یی ترم (دلیش) وه کا تار (عسیم)

 E EDE حرا ۱,۵6 +

coilيا لا  E۱۸۹۸  
 رش و .ردعقاو

 مظتنمكب «بولل وا

 .ردسشلوا مدبنم ددضرا تکرح نالوب عوقو هد

 اد 0 ۲ داریم یرارح

 یساوه «بولوا

 هزم ۱۲۷ هدنرزوا یربم (هلیس) .ردیل زوطیراوصو

 ۳ ربراو یبرپوک لزوکرب نوط
 یطحلو ربع د رب دتم ردقهنب رهش(وت وب) هدندق رط رب و

 .ردقفارنم یخد هلو وص لمکمرب هک

 « ردساب كب « هد هسا لدتعم تیاغ

 « رد راو



 [ .هلروپ تعجارم

۱ 

 هنتلایا (هیسنلام) «هلاذخ اید ینیاچ (هزنالرا)

 ل

 راه اتو ولب ورک را | دیساریکرا

 هنن رلهدام هرباسو « دییساربح

E 3ان را 0  
 0 !| ورتساقوریک را

 هدتشالو هیات هدقل دو

 هسا وب یخد هدنرلذ اسا اب و روا «بولوا و هور 1

 [ .هلروب تعجارم هتسهدام « یرکرا»] .ردفورعم

 نالیم کهدایلاتا ( ۸۳۵۲۵۲0 ) را وت کرا

 تاذ رب ندتساینغا لتلاصا كنب رهش
 ۱۷ ۳۲ و «شعوط هدنحم رات ۱ ۱۱۹ كدالیم «بولوا

 دفاک هدنالیم هدنجم را ۲

 -اقآ ) رب ریشاغوا هلا هسیقن عیانصو هل وتفو مولع
 ءیک ینیدلوا شا سپسأت هيلع تیعج نچ (ایمد

 رب هلیعما (هنیئالاب) بک رم نداینغا هرکص هنس جاق رب

 نر قوچ كپ ء2ا

 نت

 انا 0 ه سیف مش e ۰ را

 هدنغ هزمولیک 5 ١ تن رهش قحوخ واو «هدنتل

 كح وکر نوکس هل رلقارق هدنر زوا یرب (هقحوخ وا)

 رو ینیرلیک رو و نانلو هدراراوح وا هک « رد هبصق
 CF وب) الا یک هک هبدبصق وب نوجما كم

 .ردشعا تافو هد

) Arkinsk ( تهح كناب رییس 

 ۽ ردن وک حلب ۶ راخ نان وا هلیم و

Eهدیطس ویابایسا 0  
 توت ۳ 2 ا وز الرا

 ره 7 هدنس هعطو ها شف یکسا

 هدنتلابا (سوغرو) یسیلک مسق كنسا رج کر

 .هرکصندک دک ندنجما كنب بش سوغروب «بولوا
 بو رپ

 . ريشي راق هنب رهن (هغرب وسیپ)ندن رلعیات یغام ړا (ورب ود)

 . رد هرنمولیک ۱۳۰ یلوط كنسارجم

FETهدیطس و یاناسا 3  

 ۲ ۱ هر الرا
 (وریود)و ندیغاط (الیئاریس) هک ءرداچ ر هدلایا
 ر تقو ر ولاعب ندلغر هدنن رق ۲
 ۱۲۰ «كرهک ندنحصا كن رهش (امر) هدعبو «ندنتلآ

 (نوزنالرآ) .هرکصندکدتبا عطق هفاسمرب كلهرتم وليك

 . رشي راق شب

 قنالرا
RYود یو) كنهسنارف |  

4 

 هام ( تربمآ ) هدنتلایا )مو

۱۳۷ 

Nامز درایلامور هدراوح «بولوا رېش  

1 
 هیحان هدنونح هزامولیک ۱ ۵ كن رپش " ( تربما) و

 وح یغامربا (رآول) هک ردهبصق كح وک رب یزکر م
 هد رانک ییاچ (هرولود) عبا هن رپ (ورود) هدنسهض

 بول وا عقاو هدلح رب نالوا یافترا هرتم ۵۹۰ و
 «یرلدش راف هراسو هلتناد «دغاک ءیبیلاها ۰
 تكتسهیحات رد راو یراوص ندعم یلکیلح هدن رق و

 دا AN ییلاما

 تنلابح ةلسلس بلآ ( ۸۳۱۵6۲8 ) 4

 هکیا ۱ 1 3

 وح (نیر) و «قرهل ربآ ندنغاط (وروا) «بولوا
 لاعش قرهلوا دتم هدنسهرا یسهضوح هن وط رز

 مسقت هلاط جاق رب نانازوا یرغوط قرش لامشو
 بودنا میسقن ه کیا یوربت یعاط غرلرآ .رونلوا

 كنغامرا (نیر) ان و نانلو هدنس هوا تكغاط وب

 هنس ناازوا ردق هنبرانک كنلوک (هسناتسنوق) و

 درد عفن سه دا كغرلرآ .ریلید (غربلاروو لوربت)

 نالوا یدیک انکی .ردهدنعافت را هزنم ۲۸۹۸ یسهو

 ۱/۷۰ ید «یزاغو عرلرا» ینعی (خ و رکر را)

 هان | راق یآ ید هدهنس «پولوا هدنعاش را هزيم

 CE رس نالوا هدهد رد یک

 ۵۵ ۰ ندنتلآ كغاط و نوح ا كن وب . رد روتسم

 ر وصد 2 یر نده وا ی رفح لنور هدنل وط ه مه

 ه رد هد

 ۱ فولرا

 هدنسبب ونح قرش هزمولک ٩ كن رهش (نونش وتاس) و

 یسیلاها ۰

A)(هروای) كندسنارف  
 مه دن ساو (نونیش واس) «هدنتلاب ۱

 بول دیس ار
 هدنسیقرش بونح كنهقيعلب (۸۳۱۵۲) و و 1

 (غ روبنسک ول)وءهدنتلایا(غ روبنسک ول)
 یکم اض هدنسس ونح قرش هزنم ولیک ۰ كن رش

 نالوا بص

 .ردراو

 ده ندغاص هنغام را (هزوم) < ‹بولوارېشر

 «عقاوهد رزوا كهیرب بيرق هنعبنم كنب رپ و

 یرایاكب یفراعم و عیانص .ردعماچ یییاها ۱۳۰۰ و

 هزاح ربم د هل راهش راف هفاتع هشدأو هشتاد «بولوا

 یکسا . رد راو یسهیلع تیعج ییار و یراهناتمک ود و ۱

 هلاکت لات

 ی طوس دل (رلف) تیو رح نالوا

(Arluno) |۔رابم ول)كنيل اش یایلاتا (  
 و | وتولر 1

 ۔الاغ) ) تتعلاب ی لال U EP (اید

 شو زاب



 ۱ ربا

 E «بولوا هبصق رب عقاو هدنسیفرش بوح

 .ردراو یسهقیربف كپیاو یسلاا
 مس

 ی هلرا
 « یزرعآ نور» كنس هعطق (هسناوور)

 كنغامرا (نور) ها و ید ریش یک اط هدنتلایا

 كغامریاو هدن راسی لحاس یبظعا مسقو هدنلحاس ییا
 دار «بولوا عقاو هدنس رق لع ینیداللاتح هب یا

 ۸٦ كنايل س رامو «یراقو هزم ولک ۲۸ ندنصنم

 « یس ااها ۲۷ ۰ . ردهدنتس غ لامش هزبم ولک

 «یتکمرب ص وصحم هنس ردن هایلاع یدمگ نور ام

(Arles)ندنسهب ونح راطقا كن هسنارف  

 «یسهناخهزوم «یسهناخ هن وع ص وصحم هب یییبط حرا

 ندایلسرام .ردراو ینراج كلشیا كو یسهناختک رب

 ندنغیدنل و هدنرزوا یطخ یو رمد ندیک هسراب

 ند ۵٩۰ ءیونس ید هلیسهطساو یر نور هقشب
 ندکی ییا «هرزوا قلوا ردف هل هالیوط ۰
 عساو یهدنفارطا .ریشانب هب )ر سافت هدایز

 هل ریغیص قوج كو نوبوق ۲۰۰ ۰۰۰ هدرلهووا
 هر سونا اش ا نر توی ییداتوا

 .ردقوح یناجارخا قلعتم هبهشیشو ینیحو ینال وصحم

 ندنفرط یصیق روپشم هدننامز رایلامور ربش و

 را ناکتسا هل دست ولد رد ی نداهو زا شست
 قوح اهد یو نیطنطسف روطاربعا هدعب هام دن

 هیممت هینیطنطسق «كرهدیا نییزو عیسوت هدایز
 یم” و هرکس ندننافو كروطاربعا «هدهسیدیشما

 هدرلنامزوا .ردشغلوا هيم (هل را) هنن «پولید ونوا

 ۔اپسا قلهرآ ر «بولوا ییمها هداعلاقوف كرېش وب

 کر تكنتکلم لاغ نالوا لماش ید یهرلکناو ات

 یرصع یحم زوقط دل دالیم و

 هنلئاوا مصع یجب ر نوا «بودا لکشت هدنطساوا

 یتباب ید كنتلود (هسناوورپ) ندا ماود ردق
 ج یىل دنا

 نشا ح هعفد یا رو «هرصاح هل اعفد یرېش و

 ؛یک یرلقدلوا

 ندنفرط هیشحو

 هننم ةيناو رات1 ینیدلوا شما ان و زکر كنیطنطسق

 كفلن ایتسرخ هداطسو نورف ریش وو :شلوا بارخ

 كلام هذوفن هداعلاقوف «هلغفل و ندنرزکیم وب كا

 ؛شفلوا ذاحا یسیموع

 نلسم تازع نالوا شا یا

 ماوقا نالوا شخا موعه ندل اسمش

 «ندنغ دل وا شدا بی رخ هاب اعفد

 یضاشا OS O رتکا ءان هتم وصخ نال

 اقا ترا ۱۳۸
 كلی راراو ید تاماکعتسا یرادیب یشراق هنبرب رب كران وب
 1 یرلقاق وس هر اب ییدش هیلع ءاس .یدشماراب هتسانب

۹ 

 هقیتع ران «بولوا رپشر نسناشو راط

 .ردهدکلروگ هارو جافرب ي ریش

 هرادا هللالقتسا عون رو هنازاینما ضعب یرلهرکص

 ا را کد ها تفو قوحر و ؛شفلوا
 هددها شلم هدا تیاقر یاعدا هب هرمب و كندن و

 هه هسنارف نوئس هدنحشرا ۱۶۸۱ كدالیم تیا

 .ردشغ | ردق هنکلرکرم اضق ریو شا قاحلا
 Arles sur) 1۵۵ظ6) ¢ a را یکهدنرزوا شت »

 هیحان یخ د هدنتلایا « بلآ قرش » تكنهسنارف هلیمان

 كنغاط (وغیناق) هک ءردراو هبصق كج وکر یزکر م

 یسیلاها ۲۰۶۰ «بولوا عقاو هدنکنا یبونج
 و

 ( ۸۱۷ ) لر 07

 (1وواس)و «اوواس تسوا» هدنعهح

 لا تنم راغاط بلآ هک دارا ردنا نایرح هدنراتلایا
 نانللو هدنسبش راق ك (قنالب تنوم) نالوا یکسکو

 «دللاعبب ندنغاط (یلوژ) نالوا یعافترا هرم ۲۵۳۰و
 (هرزبا) هد قق و ‹كرەك ند(لیو تربلآ)

 هرتنولک 4۰ زکلای یلوط كنسارجم .ریشلرب لرون
 .ردق وح وص «هدهسا

E ۸۳۱۱۵۵0۵ (۱هد دمت  

 لر هب رق و هبصق تاچ وک توج رب ۱ سد
 كلام یر ار دیبا یرلکحوی «بولوا یمسا

 9شب تب ونح كنة لأ رف

 (اینج ر و) ندرت روهج یک ہدنفرط قرش كنهروک ذم"

 كن وتغنیشاو و (E ESO كنت روهج

 عقاو هدننیپ لحاس كنیربن (ناموتوب) «هدنسیش راق
 كلام یرکید س .ردراو یسلاها ۱۳۷۰ «بولوا

 - وهج (تنومرو) یک ہدنف رط یلاش قرش كنهروک ذم

 ۲5 كنب ربش (نوتفنین)و هدنساضق (نوتفین) كنتير
 هدنرزوا كره كج وک رو هدنسیقرش لاش هزم ولیک

 ندعم رب هدنراوجو یسیلاها ۱۱۶۰ «بولوا عقاو

 .رد راو یرلرمم یاس یر

Bennet comte)تر  

 aN ف ی وف نوتننیلرآ
 هدنح ران ۱۱۱۸ دالیم «بولوا ندننایعاو الکو كن

 یجرب لارت و «شعوط

 «بولوا روهشم هلیفل رادفرطو تیب وسنم نالوا هلراش

 قیبلاع كرلن و ؛شقا ه رام یشراق هلالتخا بابرا

 .ردشعا تافو هد ۵

 ۲ زاك ندنس هقىت

 ۰ رهش ول

 e کا رز



 «ت ریه ندهزنلکنا رار هلا لراش و هن رزوا

 ۱5۷۰ كرمدا تد وع ا لراش کیا [رخ مو

 لخاد هیالکو تئیه.ندیا لکفت بسا ( لاف) +
 عیف رب هن دنس یدرول نبا هرکص اهدو ؛شملوا

 . ردشغت وا

r 2 UTE. E همومرم رب | ین وغو تروقتلرا 
  0۲6«بولوا ندنسابدا سپ ون هباکح كن هسنا رف

 «شغنوط هدن رق لیاسرو هدنح رات ۱۷۸۹ ٌكدالیم

  ۸لالثخا دوی .یرد. .ردطظعا تافو

 هرکص ندلالتخا ی «بولوا ندنناکدز تبیصم

 یاروش هدننامز قلروطاریعاو قالارق ندا لکشت

 هو  eهعحاق و لاهو هرعش ادا و ؛شه و

  ۳1یرات ۲ نالوا ندلیبق و :هدهسیا شعزوآ هنر ر

 هکلاسی و هباکحا .ندنغیدمهلوا رهظم ههیموع تبغر
 هیس هغلابم یک هد ریوصت و فی رعت كنایسح «بوبالشاب

 هدننامز راه اکح ینیدزای «رارب هلیتفاک كنسەرابعو

 .ردشلد ونوا ق باچ كب «هدهسیا شنا تربش لک
 و  )San i280 6وغایتناس»] «

 [.هن روی تعجارم هتسدام
Armatoles, ۵90 - 

 هدن راف رط قتالو 6 Ao) ۲ سولوتانرا

 ضع .هلیطرش كمربو رکسع هتلود هدنلاح وزا
 نالوا شا هظفاحم ینقح قیساط حالسو یتازایتما

 نلیربو هن رلفنص رکسع بکس ند ران ایتسرخ دؤانرآ
 زوای لوا كا .ردکعد 6 هد هود ا

 یشراق هنیرللالتخا كرلمور یرلتمضح میلس ناطلس
 لثلدهب .یدیتشعا لیکشت هقرف رب مظتنم ندرلن و

 شا بیر یسهقرف سولوت امرآ رب ید اشاب ىلع

 هرکص ندنناف و تكناشاب ىلع هسلصتن ره «هدهسا

 كانوب بز وچ ىي
 رد شم راقیچ ینایصع نالوا منم ینلالقتسا
 كنابح وقسا ( Armadale ۱ ) هلا ا

 (تاغتاب) «هدنساصق (و وغتیلنیل) ۱

 | هدنغ هزم ولیک ۳ كنبربش (تاغتای)و هدنسهیحا
 .ردراو یسیلاها ۲۷۱۰ «بولوا هبصق كحوک رب

 «اغود» دل وپناپسا (۸۳۳۵۵۵) ۱ ۳

 ندنرلاارق ایاپتسا «بولوا تكید
 ارق هرتلکنا هدنخ را ۱۵۸۸ كدالیم كيلف یعنکیا
 رومشم ینیدل وا ش ا رھهګ یر راق + (الباز ,ا) یسهجا

 تن رپش (دغمال) |

 مرا

 بکر ند هنیفس ۰۵ اغ ود ول . ردشلوا إ ع هبا ود

 راک وا برلطف» تینا ا ا
 هدعب و «ندهنطرف ادا «نکیا شغلوا هیمس « ان ود

 ریلکنا نالو هدنتلآ ك (قارد) لارمآ

 .ردشلدا اعا هدنف رظ تدم زآ ندنفرط یناق ود

 ه دنسد ع لامش كناتس دنه (Aا1۲) ار 1

 (رادن الح) تن سهعطف باعب ن ر

 «بولوا رش ر AEE رو رایشوه «هدنتلایا

 . ردراو یسیلاها ۱۲
 هدی ونح یاش مآ (۸۲۲۵۵6۵0)

 ا رت تتس) كالا ر ولاسامرآ
 ضع Vp. E E) ه دنس

 هينلاب «بولوا عقاو هد ع لوط 9۹ ها ییونح

 .ردهدنکح نقوم ر كن رلیح وآ

 ,هدنفرط قرش كنهدنالربا (۸۲۳۱۵8۵10) | 0

 ءبولوا اضق ر و دم لابا (رمسل وا)

 یعطس نالوا ترابع ندهربم ولک عبرم ۱۳۳۹

 کیا هدنعسا (رتاوالب)و (نابر وا) .ردرب ر قاغاط

 نولکود هنل وک (غی) هدیسکیا توو

 بصنم هیسالطا طیحم رح هدنلحاس لاش كل وکو و

 «تولوا یشک ۲ +4 یسیلاها .ردراو یغایآ رب

 . ردن رپش (عامرا) 9 رک

 نا ًافنآ_هدهدنال را ۵۵

 « رد رهش رب یزک رم كناضق ۳ غامر رآ

 هدنرانک ییاچ (نالاق) نلیکود هننرپن (رتاو قالب) ک
 لاش هزمولیک ۱۳۰ كنیلبودو هدنکنا كنه رو

 .ردراو یسیلاها ۱۲۹۵ «بولوا عقاو هدنسیب رع

 اعات ور
 ۔هبصق نالو ٽرېش هلفراعم قرت كناب وروا هدهفلاس

 بیرض و شما هلتاعفد نکل ؛یدیاندنرلیش ربا كن
 بودا بئاغ یسیقرت کسا «ندنشدلوا شلدا

 هک «ردقاب یسهناخدصر هلیس هناضتک لیکم رب زکلاپ
RABEلا رخ  OA۱  

 1 1 هدییش لوط
Eارب) كریکتروب_ ( ۸۳۵۵۳۵۲ )  

 ؛هدننشاضق (ون ریو) هدعلابا (الآ ا
SNSها اهدا زاو  

 ر نلیکود هنغامربا (وریود) ندنلحاس لوص هدیغ
 ء«بولوا هبصق رب یزک هیح اب عقا و هدن زاغوب كنهرد

 . رد راو یسلاها ۲۳



 مرآ
 سا

 هدنساضق (لیل) « هدنلابا لامش » ۱ هربتأمرا

 «هدنسبغ لاش هزمولیک ۱۸ كنرپش (لیل)و

 هیقرعلب و هدنرزوا ییاج (سیل) نلیکود هنب رم (وقسا)

 «بولوا رهش رب یزکم هیحا هدن رق یدودح

 ؛ییعج ر صوصح هعیانص ءیساها ۰

 او نئک «یسهاخ راه یسهناختک «یتکم رب ليکم

 «یرهناتابد «یرلهقیرباف رلهکی و رازب عاونا ندقوم
 -راو یرارازاب كاشیا كىو ؛یرهناتمک ودو هناخریمد
 ۳ یسلاها كتاب اد درد

E TT N 

 «رد رېن رب ه دنس هض وح (هنیس
E GEE(یلناش)  E O E 

 هرې (نر)و «قرهقا هپ رغ لامش ندیقرش بونج
 رب هدارواو ءررک هنتلایا ( هلو ) «قرهشیراف یخد

 جافرب و «یر هیالپوط خد ینیرلوص كباچ كج وک جاق
 ۔هزام ولیک ۰

 ود هنب رپ (هن وب) ندف رط عاص «ه رکص ندناب رح كل

 لیخ یطخ یو ریمد ندیک هنویل ندسراب رو

 .ردیک هجیو یرانک كرېن و هدرارپ
)Arma€€( ۱ AT(هنیس) كن هسنا رف  

 (بوا) هک
 ندنعینم اتو نامو هدننرق یرهش سرو ا كنتلاپا

 روند امو نمرک د قوچ رب «هللوا قوچ ییوص
 (نو) «هلایرج یرعوط هبیيرع بونج «كرهریوج
 (نوسنامرآ) ندنلحاس خاص هرکص ندکدریک هتتلایا

 بول وا هزم ولیک یللا قرق یسارج . ر ولیکو د هنب رهن

 هللاص كن هتسارک و نودوا نلیسک هدنرلفرط تسوا
 ا

AMA SALTتاونح الت  

 (هیوع قایامر
 الو و هدهع دق تایسقت ۸ LS ر كتكلم

 (هنژآ)و (آومودنوق) ًالاش «بولوا یغاجس رب كتب
 ؛(قودکنال) ًاقرش «(یسرک) ندنفرط قرش لات

 (ناسرام) «(هن راثب) اب رغ «(هرنیموق) و (هروغی) اب ونج
 هبهرباد کیا .یدیا طاحمو دودحم هل رادعطق (هراباغ) و

 «كرهک ندنناپ ايو ندنحصا ك رلهبصق

 ارش ه دنس هض وخ

 (شوا) یزکم دل 6 نارا تسوا» ؛یدا مسقنه

 ۷۱ کا یا راو اد ترد لوا د

 ییا «بولوا یربش (وراغول) یزکم 4 « قایم
 بول واتسنم یسضارا كتکلعو .یداراو یساضق

۱۰ 

)Armentier 5)رد راو ییال وصحم قایوفو بارش «تابوبح لیخ | كنهسنارف . 

 مرآ

 ایا (سرزژ) یسیضارا نکا كنو هدهد دج تایسقت

 ۔اغو تول» ید یرلفرط نالاق «بودیا لیکشت قت

 - ایا « هه وراغ تسوا»و « هلوراغو هنران» «« هنور

 ادشا یسهعطق قاین امرآ .ردشش وا قالا هنن رثل

 «قاطاد (هب وقساف) ه دعد «بولوا قوم ه( نتک ۲ )

 رب هحربآ هل زایتما تئارو هدنځ رات ٩٩۰ كدالیمو

 هدنش را ۱۶۵ كدالیم .یدیشف وا لیوح هغلتوق

 یناونعیماتنوق ( قاینامرآ) بول جد رد نوا لارق
 اا ۹ ناونع وو «شم رو هیره ی (هنرول)

 هد روک ذه خراب .یدیشلاف هاست كم وقم كد هنح ر

 ید مسا و « هلغغا وا میشن هب هدب لح ثالابا هسنارف

 .ردشلاف لوزنم یک یراراس

 رکذلافنآ كن هسنارف | یراتنوق قاینامرآ
 - ۵ رد یتلایا قایامرآ

 بیرخ یهسنارف هدنلئاوا یدالیم یصع یجشب نوا

 یراهقود (نایلروا) و (هیوغرو) نالو هدکعا
 ؛شلآ ینیرمق هنلغوا «قردشیراق هناعصاحم یکهدننب

 -ود وو ؛شلآ یفرط كنسهقود (نایلروا) ینیدلوا
 - راریکفرط ینلهقود (نایلروا) «هرکص ندنلتف كنەق

 «بولغم نسهقود هبوغرو بوک هننشاب كن

 هکلارق «كرهدیا لوخد هسراب هل رکسع رب لتیک و

 شاب هدعیو یجیبام شاب ادتبا یتسیدنک یب (وبازیا)
 باکثرا ءهد هسیا شا روب هکقا نیعت ليکو

 هنادناخ هیوغرو هجلارق .هنرزوا لاظم ییدتا

 -وغ رو هدنح را ۱۶۱۸ كدالیم ءهلغلوا روبجم هباجلا

 قاع اهرانوا ید یلاها نوت «هج رک هسرراب رلیلهی
 سود 0 الف شب زا زاد رط و یسدنک هل رفدا

 هدننامز لراش یحدب لارق ناز یجشب ینوروط كنون
 .دنلوا مابما هیت قفل و هدهیفخ تارباحم هل رارماکنا

 ےک ر لاا «هدهسیا شف وا یت هرداصلاب کالما ءقر |

 هداما یرادقم ار كنکالماو وفع هدنس ولح كنب ول

 هدنملع ینللارق هسنارف کا ى ؛شفلوا

 هتنیه مات » قاشا دیموع تعفنم » نالوا ا کشت

 ET ما ربلا یقنف رط یردارب كلارف «قرهل و الخاد

 2 دا مست هرایلن وغارآ هل را رماکنا ییلحاوس هم

 دکل وا موکح هلا هرداصم و ی ناک ندنکن
 

 ؛شقاتمواقم و نصح تفو لمح «ب ولب راص هح راس



 ما

 تنوق و .ردرلشغا لت یسیدنک «قرهثلوا لاحدا

 - و هدهعورشم ربغ تابش هلا البازبا یسهرشمه

 الع یتسهریشمه «ربارب هیراوتسنورپ كناباب «قرەنل
 یجکیا درانرب تنوق هنن س .یدیشغا جور ًامسرو

 یجرب نوا یخد ( قاژ) نالوا یوروط ندشلغوا
 كنسهچمع كلارقو «شمروك رلتمعن قوچ كب ندییول
 «نکیاشفل وا نییعت هنغل هقود (سورع) «هلحوزن ییرمق
 ندنغیدشی راق هسیاسد رباس و هب هداسف تیعج روک ذم

 ؛قرهنلوا فیقو «هرکص ندقدنل وا وفع هعفد حاقرب

 ۱۶۷۷ ددالیمو «شلداپق هتما قیدنص ربمد رب

 كحوک «هروک هحاور «قردلوا ماذعا هدنشرا
 «هغْفل و رضاح هدنمادعا ید یرلقح وح نانو هدشاب

 هدلحم رب كج هلیکود هنب رلتسوا یناق كني راردب یتحو

 (ییول) یغوا كىو س . رد راشلدا رابحا هغمروط

 یحر نوا «بولوا هدنشاب شب هدنمادعا كنردب

 یحزکس .هرکصندقدلاق سوبحم هعفدل وا عاص یول

 هداعا یرادقم رب كنکالماو وفع ندتفرط لراش

 هدنتیعمم كلارق هدرفس ایلانا یسدنک و ؛ ششلوا

 لوبا «ندنیدلوا شا تمدخ زارا بولو
 بولو قفوم هد هسا شا وا

 هد هب رام رب نالوا عقاو هلرلل وی اپسا هد ۵ ۰۳ تاب

 ینادناخ یرلتنوق یاینامرآ هلیلتف كنوو ؛شفلوا لتق
 .ردشلوا ض رقنم جد

Ae E 1رش تهح كنابالآ . 

 6 ر ۹ یدو 2 ۳ و هدنسهبف رکن یار ق

 ؛هب هروون اه هدعب «بولوا قلهقودرب لقتسم هلیتفو هک

 نالوا یکم .ردشغلوأ یاحلا هل هيس ورب تیاپو

 ۱ (ںیمع ربع رآ) نوک . رد راو ییاکعسا رب «بولوا

 هدنرلطس و كنسار ج یربن(سما) بول وا اضق ر هلیسا

 ییلاها ۱۰ ۰۰۰ و یضارا هرتمولیک عبرم ۷

 غ رمرآ .ردتنم ریغو قلموق یسیضارا .ردعماج

 «هدهسآ رود تشاکا هد(لسک ورب) ییادناخ یرلسن رب

 .رارد هد روبم قغوط هدنغارب وط اینالآ
 ۰ مس

 یو عریمرا

 هداسکور هدنخ را ۱۷۹۳ كداليم ( 6

 | دنوچار یرام )-۸۲16[۱

Raymond prince d | 

۱<١ 
  RR O TE ۱ ۰ i: IASلک ۰

 ۷۲ Sg ٩ كنهسنارف . ردشع ا تافو هد ۱۸۳۲ و «شعوط | هب هعلق اوت یک رفت هد

 م ر 1

 ۸۱۷۸۲ ند ۱۷۸۰ بورک هنسهب رکسع تمدخ

 هدنند وعو ؛شفل و هدنسهب رام اقرمآ هلقلیالارم ردق

 سلج ندن نالو هدنلا كنهسنارف كن (هردنالف)
EEو تیطعت  

 لصاح قاتسودو ٽبح ر هداعلاقوف هلا (وناریم)

 شلوا یرکفرط كناحا هدندج راکفا «كرهدیا
 -ارم) «بولوا یرادفرط لارق هنب رخ وم ءهدهسا

 .یدیشلوا قفوم هکشا بلج هفرط وب یخد یی (وب
 قالارمح «بودیک هایزتسوآ هدنخح را ۱۷ ٩۳ كدالیم

 .هرطاخ ضعب هدنقح وارم .ردشعا زارحا نسهر

 .ردخم زاب باتک ر معما ےک ىز
 Leopold (06)دل و وغ

 e یس؛فود عریمرا

 «شعوطهدنح ران ۱1٩ ۰ كدالیم بول وا ندن رللاربح

 دارغلب و ناتسراج م .ردشقعا تافو هد ۱۷۰6 و

 هل زارحا یسهبر تیرشم هدع و «هد راه راح

 ح ورج هده را وو «شفلو هدنسهب رام (هردن الف)

 ندهسنارف «بولوا یحم فراعمو مولع .ردشلوا

 ؛شقا لوبق نسح ی(وسور) عاش نالوا شغل وا فت

 . ردشفل و هدەر اح هل (ربل وو) و

 كن عج كل ام (۸۲۱۱۵۱۲۵0۵۵)

 | ود ا( ندنسه و رش ریهاج

 كنیربن ( یناغلآ) و هدنفرط برغ كنتيروهج (۵
 ۲۱۹۰ یعطس هک رد اضق رب مقاو هدنفرط ییا
 ییلاها ۳ ۲۸۰ بول واترابع ندهزتبم ولیکم برم

 غن ورتسمرا

 اف ر یزک م .ردفوح یرلن دعم روک .ردعماج

 هدهروکذم تیروهج هلم اوب س . ردیسهبصق ( غنب

 .ردراو خد هرق جاق ر

FF Armstrong) U Ty 

 e e ۱ غن ورتسمرا
 4 (غروبعدا) هدنش را ۱۷۰۹ كدالتیم بولوا
 ۱۷۷۹و «شعوط هدنسهبصق (نولتسراق) هدنراوح

 جاق رب هدنقح ٽڪ ظفح و بط .ردشما تافو هد

 .اصتخا قیرط كبط » هدنملع كرلببطتم ار هلاتک

 لناونع « فرصت كقشع » «یسدب وه ر لناونع (یر ۱

 .ردراو یراآ راسو یس هم وطنم ر ۱

 .G) ۸۲۳5۱۲088) ج روح

 هک ام روهشم كنهژلکنا

 هدنګ ران ۱۸۱۰ ددالیم «بولوا ند رلپح هش راف

 ۱ منورتسمرآ



 مرآ
 روش هلوط عونرب ینیدلوا شا داجما .ردشغوط
 یی وط غن وزبسم رآ .رونلوا دای هلیمسا یدنک هک ءرد
 هاب بیس یسلآ ناشن لزوکو ینلمالغاص «یلفیفخ

 لوبق ندنفرط رلود نوت «بولو تربش هدنداحا

 كنوب (بورق) یلابنالآ ارخ وم .یدیشفلوا هعیابمو
 . ردشم رب دصاب اب قسا

 ایا (قرو) كنەرىلکنا (۸هامو) ۱ لمد ۳۹

 كل هرم وليا ۵ ندن رپش (سدیل) ةد

 نالوا شا ردق ه (لوب رویل) ندرهش و و هدهفاسم

 ٩۲۲۶ ؛بولوا هیرف كوي رب عقاو هدنرزوا كلانقرب
 .ردراو یرادشراف یناجوسنم لو و یسلاها

 كني ونح یایلاتبا )Arme( ۱ دن
 .اضق هجتو «هدنلابا (هناقیلیسا)

  رش بونج هتمولیک ٩۲ كني ربش هجتوو هدنس
 عفاوهدنتسوا كنايقرب براص طاح هلرلغاط «هدنسیق
 یکسا ضعب و یسلاها ۲۹۹۰۰ بولوا هیصق رب
 بیرغ ك هدنراوج .ردراو یراهبارخ تاماکعسا

 . روینل و رلهراغم ی
 «ناتسنم را» و «هینم را» |( )Armé116 | ایمرآ

 ۳ هلل روپ تعحارم هنن را هدام

 هدن راطس وكن اتسدنه( ) ۸۲٥٣
O nsاف  O 

 ( روپکن ) و هدنراسب لحاس كنیرېن (تنکنیاب) هک
 - وا عقاو هدنسی ونج قرش هزتعولیک ۱۲۰ كنب رهش

eرد را و ینراحت كاشيا لیخو یسیلاها ۱  

AS Armorique 

 1 » e ۱ هقنرومرآ

(u ENS SÎناو نیش یربب  
 هر شال ES رګ و هدن رک د (شنام) ردق هنصنم

 هدنخ ران 4۰۸ كدالیم .ردشلوا لع هنلحاوس نالوا
 ناهار اد را ؟یسلاها الف نالو هتل وس و
 .یدرلشعا نایصع یشراق ه رلیلامور E ا رودنآ نرم

Capo delle Armiور 1 ا ايل اتا  ( (Cap 

 ی هنیس» هدنبونج یاپنم كن
 .ردب ورب ۳ هدنن رف

 مس ٩ ۰

 هد تو [END و ۱ دا

 [.ءا رو تعحارم

 (Arminius نامره دوخاب |
 3 ومسسه

 یکسا ییعب ایامهرح ۵ س و

 ؛بولوا ندنساسور را (قسورک ) ندنماوفا اپالآ

۱:۲ 

 . زد راشعا کو لکیه 3 هنمات كس وئیرآ

 میس

  IDنا ندرار راد امور هد رات 3

 ۔وق ل (سوقیامرج)و ؛شمربتاب نسودرا رب لیکت
 رب هنیرگسع امور یلتیلک نلیردن وک هدنتل [ یسهدنام

 كارت ییای امرح تیام «هلتمواقم هنادرم تقو قوح

 هنن رزوا یرلتیقفوم ون .ردشعا روبج هکشیک بودا

 كدالیم «ندننکیدتسیا قلآ یناونع قلرادهح ۱۹
 ندنساقفر هلا ینیدلوا هدنشاب ۳۷  «هدنخ رات
 هیر هدامور یسدنک .ردشفل وا لتق ندنفرط یر

 اغوا تولوا 2
 ندننافو رك هتاور .یدیدغا
 لاخدا هنسه مز یرلهبل | هلیما (لوسنیمرا) «هرکص

 هد رپش (دل وغد) هدنح رات ۱/۷۰ رن املآ . یدرلشغ ا

 دی (1. ۸۳۳۵:0105) س قاژ 1
 (-Harmen نراه دوخ ال فسخ ر

(senهدنسهبصق (رراودوا) کناف هدنح ران ۱ 07  

 ءور ناتسنورب رب شا تاف و هد ۰ ۰ و شعوط

 ی دناقع ا رش )و ا وانما هک ردیناح
 وفع یهانک ره ثتمادن هلا راکنا یردقو ؛شفل و

 «داسحا ته ذم کپ ر «كرەدى| ما ربا در دنا

 شما هج هکعا عج هبهذم رب یرانایتسرخ نوتو

 كرهدا رهثحاپمو رهعزانم قوح ر های رار صاعمو

 . ردشم زاب حد باتک چاق 5 قلعتم هب هيبه ذم روما

 تک O و سس O OT دا سس سس نم

 قییضصت و ریفطت قلهرآ رب رلت دنا لوبق یتبهذم و 2 و

 لالا «بولیفار تسرس ارخوم .هدهسیا راشغلوا
 . ردهدقفل و رلمدآ عا هنبه دم كس وینیمرآ هدکنلف

 1 -و رب ۵
 ر ووتم

 یرانامروا (عروبوتول)و هدنسهعطق (هیلافتسو) ن
 ۔ادتا یدالیم یصع یر اک ۰ دغا ر هدنسه روا

 رب كنامور كنادناموق ینایامرج مان سوینیمرآ هدرا

 ید رخ وم .ردلم ییدتبا ناشیربو وحم یتسود را
 دوپ ۳ هدغاط و سرا رايلاب وسقاس ها نالراش

 سا يار .ردشملوا هراخ
 .رددوح

 (يرااق) كني ونج یایلاتبا (4۵۳)
 هدنساضق (هب ولت وم) هدنسهعطق

 هدنسیق رش بونج هزام ولیک ۲۳ كنب رېش (ه ویلتنوم)و
 .ردراو یسلااها ۲٤٤١ پولوا هبرق لوي ر

 ۔هیلق ر شلوا مدمم نارا ثنک رح ب ولیاپ هاب اعف د

 .رد راو هد یم



 نوا

 را -روق یهو ۸۳۵02 ) — فزوژ
 تست ایلماف تراباتو ه دنس هرب رح هقیس

 ان ۱۷۷۰ «بولوا بوسنم هنایلماف رب نالوا 2

 دح فرخ هم راد ارو ؛شعوط هدنسیدالیف شید

 ت وعبم ندنف رط هقیس ر وق هد ۷ «یکیا هدنتء

 هترابا و نانلون لوسن وق تقو وا «قرهللوا بانا
 یرلدصقم هددسا شقا تی ارت قخ قاشا ن یش راق

 «قرەنلوا فیق ون هداربوا ٽقو ییحهشل وا ارحا

 قۋا یردارب e ةد وإ مادعا هد ۱

 دعص هل + هب رابات وب ءهروک هتاور « ید ترا

 هداروا هد ۱۸۲۹و «رارف هب (وت روویل) «بودا

 .ردشعا تاوو

aرابم ول هدیلامش یایلاتبا (۸۲۵08-۳0)  
 ۔وو) «هدنتلایا (ایواا) كنس هعطق اید

 لاش هزیم ولک ۲ گن رهش (ارکوو) و هدنساضق (اک ۱

 .ردراو یرلکشوک ددعتمو یسدعلق سا رب «یسلاها ۲۹۷۵ ربارب هل راوج «بولوا هبصق كچ توک رب عقا هد لا و
 ( ون ایلپ راغ) و دنسس ع لامش هزنم ولیک ۹ كن رهش هن ونیسورفو هدنساضق (هنونیس ورف) دا او نا - كالا ۱

 .رد راو یسلاها ۰ ءبولوا هرق ويب رب عقاو هدنبرق كنباچ ( وقاس ) نلیکود هنب رېن

 .اویح هعار "یضاراو « یندعم دنا «یناکرب طنم

 .رویللو یناثعسم كنسهیسج تان
 كح وک جاقرب هدایناپسا (Arenas) دا

 E . ردیعسا 3 دی شف
 سا کا

 كنب ربش الیوآو هدنشایا (الیوآ) كنسهعطق هلاتشق

 3 هدنن رق

 بولوا عقاو هدنسی رع بونج هزنمولیک ۰
 راو یراهناخ راک كیاو یسیلاها ۲۳۰۰ .ردکم

 -انع هک «ردیسهن رق (اطا هد سانرآ) یرب -- .رد

 بونج هزتمولیک ۲4 كنبررش هطانضو هدشتلایا هط
 ندعمو یسیلاها ۱۰۱۵۶ بولوا عقاو هدنسیبیغ

 هب رق (زلو هد شات زآ) هدیر س . ردراو یرلوص

 ۲ كن رپش هغالمو هدنتلابا (هغالم) ۸۵ ءردیس

 ۱ ۰۰ بولوا عقاو هدنسنفرش لامش هزنم ولیک

 ید هدنیسا AR .ردراو یسلاها

 هدنونج كنايناپسا هک ءردراو تربص رب ندموق

 (ریکلا یداو) ؛بولوا عقاو هدستلایا (اولن وه)

 نر ۱:۳

 كد رم ول هل زفر وک (سیداق)و هدنسب غ لامس كنبصنم
 . رول وا و هوا یسداو

 س ا

 زو) نالوا ت ببر وهج نکس و هدنئلابا

 هد ونج یاقرمآ ( ۸۲۵۳۵۵۱69 )

 (شربآ نسب وا تا ریو را

 كنب رهش (سرپآ سن
 وا هیحات 7 عقاو هدنسس ی بونح هزنم ولیک 9۰

 ا كو ۷ ردراوآ ینیلافا ۳۵
 . ر ويلي رپ دشینب تا

iعي كنيليا مور ندهیامع كلام ۱  

 ۔رافرط بع كنسەربزج هبش ناقلب
 ا .ردموق رب نک اس هدب

 را هدكنو و «شلدا فیرح 0 «

 هور كن

 ندد « نایرآ» نالوا لع هدندنع رادوا

 -رآ» و « نابرآ »| دیا یدتبا ناب یتغیدل وا شفلآ

 [.هلبرویب تعجارم هنیرلهدام «اياب
 ندنامز رب کسا كب ییدمهدیا طبضكخم رات موقوب

 هاتاعفد «بولوا نکاس هدنسهربزج هبش ناقلاب یرب
 هدنابسانم هللا امورو نانوب کساو ءشمرتسوک ینیدنک
 ماوقا راسو «شماشاب قرفتم اعاد هددسیا شف و

 ٽقو رب چ «بودا روهظ هدنروص قیشی راق هلعاو

 .وک هدنرروص رب كحل رس وک یتسیلم ناسلو داحا

 هدلاح رب لوهجت ردق هرلتقو نیش ,ندنفیدل وا شمهع ر

OE AEنیش كرلن وت تک لو اوروا  

ER Esشک ندناتسغاد ی رب  

e 
 شان شیلا و تا و

 یر ره «قرهلوا بهات هت راقدلوا یسهبعش رب

 مزو ؛شقلوب هده رم
 ر ن ییرایدنک هد یسضعب كراخ روم

 هدنرناسل «اعفاو .ید راشا ضرف یسلیبف برغ
 درتشمایو هیاشم هاب رلناسل والساو نیتالو نانو یکسا

 رلناسل وا یرهلک و نکل ؛یدزریلپ یفیدنلوت راک
 ایوروا ضعب تیار . ید رردا نظ نوت اه

 کسا كناسلو .هجلرا فقاو هنناسل دا را یرلققحم

 یرکسناسو یسراذ طوع «والسا نال «نانو

 «قرهالک ۲ یتغیدلوا یتبسانم هدرلهحرد هن هاب رلناسل

 - اف جد یرلخ ران یاسلو

 بوک ندهرنو نلصا كنهوق دوانرآ «قرهریدشپر
 . رد راشمالک ۲ یتغیدل وا هن

 ؛تودنا دانا سابسا

 ها ايم ۳ هح رار صع



 لا را

 را «بونل وا لح مام قترا هلثسم و نالوا شلاق

 -۵ ص ز یا اب ورواو ایسآ نلیید (ایرآ) كنم و دواب

 . ردشق |ققح ینیدل وا هبعش رب ندننابعش مدق كا كنس

 نمرجو «والسا «نیتال «نانوب یکسا ندفرط رب
 نوس نالوا بعشنم ندرلناسل وب هيلع ءانب و هاب راثاسل

 یسراف د ندقفرط رو هلیسهدددج هنسلا اب وروا

 هل رلنایسل یرکسناسو دنزو

 كات «هستیا اضتقا قعاص یراهک هجدوانرآ

 هسیاقم وهم ییا «نوحا نمرلت راق رثکاو ءرازوا
 هکزربلپ هد . رولوا بحوم یلالم «ندنفج هلوا كد
 ههسلباب اک تاغلرب یواح یاقافتشا كنناسل دان رآ
 رهاظ یتبسانم هلیحاق رب ابو یرب كرلناسل نیغیدیاص وب
 هقشد دز دلک هکولا- ؛ربلاخ زآ كب رد قجهیلوا
 سکعلاب ؛زامهلوا مکح هنیراقدلوا ذوخأم ندناسل رب
 الا وارا هک دراو رک قو كن
 کا و ناو a نا تضاد ی زلتو
 هدو هک ردشعا ن ینیدلوا عرف هسیا یرلتروص
 اهد ندنرلناسل نیئالو نانو یکسا كنناسل دوانرآ

 زاس وکی غیدلوا مدق كب ید كنموق دان رآو «یکسا

 نالوا ییماشمو تسانم

 اس تناوروا فهعدژانرا هدرهک ضعب رو
 دنزو یسراف هدایز ندنسهلج كنسهیایرآ ةنسلا

 دوان رآ یسلوا یتماشم و تبسانم هل رلناسل یرکسناسو

 هب هبعشرب یک ی را بعش والسا ايو نانو «نینال كنناسل

 ایرآ کسا هبیرغوط ندیغوط «بویلوا بوسنم
 «كموق وو «ینغیدلوا بوسنم هنسهرمز یسهنسلا

 ندیطسو تاشاق ماوقا یا

 E ا نشدلوا شک تاور ھا
 یاوقا ءهډرلنامزرب کسا كب ما نانلوب هدابوروا

 ندنراف رط تارهو 2 كنيطس و یایسآ «هروک هلاقحا

 یقاط رب .هیسورو ربا ءاروام يقاط رب «هلک اکفنا

 ریکد هرقو هیساقفاف ید یقاط ربو یوطا او نارا

 ترحه یرغوط هغ هورک هورک هایرلقرط یحاوس
 و قحا .رد راشلباب هنفرط ره كنانورواو «شغا

 نوزوآ ك هدنراهرآ بویل وع وقو هدنفورب را ریه

 نالوا شفل وب یشتنم هدي رع یابوروا .ردراو رالصاف
 ییدل وا ندرهلغاق ناک لوا لا كنم وق تلک

 5 ند رلتلک یي هدرانامز وا ید لرادواب ر 1 ت |

 و .یرللوا شلک یا ا لوا

 راکرد یرلتماشم یخ هج وصخ ضعب راسو هجاسل

 ا تاس

 . ردم ولعم

۱: 

 . بقاعتم ینیربرب دوسخایو ندرب موق کیا وب نالوا
 ۲ یاب وروآ ردوا راو «ه دی رع یابوروا را «بواک

 رخ وم ىذه لام یاهورواو ؛شخا نطوت هدیقرش

 . رد راشمشرپ بولک راوالساو ران وتوت ` كردوا رآ
 رو «یدیا (غسالپ) ايو (جهالپ) یسیلم مسا تفو وا

 : مسا وب «هر وک هتاور

 نیرخأتم «بولوا فرح ندنسهلک (قالپ) نالوا كمد

 .ردشلر و هنیمدقتم ندنذ رط
 نیل وطان ۲ هلیف رط ره تانسهرب رح هبعس ناقلب هدراتفو

 رلنله نک ۳ «بودا هطاحا یس مق

 ك راجسالپ یم رب كانوپ هلوسهریزج هبش هروم
 زا تر لدن کو «هد هسي رلشم راقیح ندنلا

Eyون او  
 «قرهشیراق هلموقر ر د نە رکص د وخایو یرلقدل

 راج"الب ید ندناد و ؛رد رلشع | رشت موق نیئال

 يک ایان راقآو ایلوناو هدرلغاط ,پویملکج نوتبسب
 خجمالب ضب راشای یریاو صلاخ هدرارانکو هش وک

 بوشراق جد هلرلنله « هقشب ندقدلاق یرلهورک

 . ردق وح ك ا رلت دنا جازما

 ا ا ی لال
 هک ءرانایریلیا ۰۱ : راپدبا مسقنم همست ترد هجلشاب
 قاذ كن زفر وک ET ند دودح كعدق ناتو

 «عدق» و «رایتخا» هحد وان رآ

 كس رهو هنس و هلقلد وات را یی دیش یی « ردق هنل امش

 ابل ی تک اه ۴ *ریدسا رشتنم هدب رلهعطق ایحالادو

 هب وصه رقو هنغاط بود ر ندن رلغاط راش و (سودنی ) هک

 هدنسهعطق ای ودک ام نالوا دتم ردق هنن رک د هطاو

 هدن رلف رط زوربس و تا شا «ریسانم «كيالس ی

Eیر هیلام دودح لک او 2 * رلیدىا  

 هدنرفرط ناتتسراغلب هلیتالو وان

 ؛رلیدیا یشتنم ردق هننیع لحاسكت هن وط هکلب و و

 ةتسا هشو و ۱ لوح مسی وطا ا الا فک
 ترد زمیداص و .ید ررونل وب هدهعطق نالوا ردق

 هب وق لئالد یرافدل وا ندن ابعتش یتما مجهالب كموف

 ندفرط رب قح ۲ «بولوا تشم هللا هی رات نیهارب و
 هل رلیلیک ارت ید ندفرطربو «رلیلایب ودک ام هل ران ای رلیا

 اعو قالخا رک و هحشاسل رک هنیرارب رب زایلایحت رف |
 : .اب ودک ام هلرانایربلبا هله ؟رایدا بیرق اهد هجم اد

 یکهدننب موق ترد و .یدیا یکر یابسل كل رلیل

 هک «یدنا یوق ردق وا تبارق

 ۲ وا موق و هدلاج ره

 .رادهح ناوب نوش

 ق ق ت وینت

(۳ 



 نالوا دودعم ند لیلا رف «بونالپوط یرنامرهق
 «تقو یرلک دتنا موعه هش رزوا یرادکح (و

 هوش كجا لازنشا هری اب و هسیک ندیکارتو ایودک ام

 دادما قوح ك هرلیلآورت ند راهعطقو .نوسروط

 کارتو اینودک ام .ردتش هل ران ینیدلوا شیک
 ظفح هدرلخم رات ندنرلناسل تكنسهع دق لاها ایج رفو

 -ان رآ نالوا لمعتسم مویلا ك رلمسا ضعب نالوا شفلوا
 -رولاوا لج نآزا .رولیروک یتبماشم هل هحدو
 (سقو) هککا هدنناسل ایج رف هبسانلأاب تودو ره نخ

 تودوره ندنرخآ كنو هک رودیا نایب ینکیدلید

 یط (س) نالوا ینانوب تادا رب شفل وا مط ندنفرط
 نالوا كعد كکا ید هدهحدوان را ییدعش هصنل وا

 ار هلن ی ریلیا .ردا نت ینیدلوا يف كنه ق

 e لقدلوا ملکتم هناسلرب و دحاو موقرب كرايل 7

 دحارص ید نونارتسا نالوا ا یو

 رب یسیلاها اییودک امو ایریلیاو رییا» : كرهدنا نایب
 «راسک هدنروص رپ ییراحاص رو هال

 هدلحم رب رکیدو ؛ « ردرب ید یرلتداعو قالخاو

 هایتفرعم یرلسلج رایتخا یرلکدد (اینوغالب) رلن و »
 هنداق رايتخا «(سیالب) هرایتخاو «راروئلوا ءرادا

 . روید « راد ( هالپ) خد
 هلرانعم و هدهجدژانرآ موبلا یرهک « قالب» و
 شقا هظفاحم ییهعدق تاداع ءیک یرلقدل وا لمتس
 ینافالتخا کهدنرانب الاح یراروسیلام دّوارآ نالوا

 هلیتفرعم یرلسلج رایتخا یراکدتبا ریبعت (ای وقالپ)
 .ررودآ لصق

 ندنماوقا مجهالپ كموق ترد زمه.دیاص هد راقوب
 -ریلیا ند رنو ؛یک ینیدلوا هیلع قفتم یراقدلوا
 ید هدنرلفدلوا یدادحا لرادوا رآ کیدمت كد رلناب

 ندا نایرح یر ندهنس كی یا ؛ردقو هش

 «ای وقالب » یدعا

 ندحراخ هدنامز و «هلغل وا ظ وبصم اساسا تاعوقو

 ییدتا ناکسا پولک موق رب هنسهعطق قادواترآ

 کسا هرزوا تیموع ادعام ندنوب .رویفلوا رطح
 وب ناتسلهو نج هل لدوان رآ یی دم را

 رالیلد قوح كب اهد كج هدا تابا ییرلقدل وا شقل

 كن راداقتعاو ند امورو ناب وب یکسا هلج زا ءبولوا

 مدق ناب و نوت یتفیدل وا ذوخ أم ند راج سالب یکنسا

 ؛ررودا فارنعا یرلخروم

 راکرد یراقدلوا هحد وا رآ ها تن راما یرالہلا

 زا ۱:۵

 كعد « دّوارآ کسا» كعد جمالپ «ندنیدلوا

 .رودا نب یییدلوا

 زازا ندقفل وا بیذکت ندنفرط میراث «هدلاح وب

 «هلغلوا موقرب مغیدنلو بوسنم هجیسلج و «نیزسکعا
 نیما ندنفح هیفلوا لج همیدنلو هدنسوزرآ كمنو

 .هتسیرت هلبتقو یوق دژانرآ : هک مربلی هد «قرهلوا
 .هعطق كو ییا كنايساو ا وروآ ردق هساویس ند

 هلیتقو هدیلوطانآ .یدیا موق و رب نکاس هدنس

 رلتما ندمتمو رلتلود كوب راسو امور «نانوب «ناربا

 هدنطبض د كرام اف بوسنم هسانحا فلت و هدنس رآ

 یرلقدل وا بایانو ضرقنم ندقوح رلجهالب ءقردلاق

 ندنفرط ییونج قرش كناينودک امو ندیکارت «یک
 ندکسرهو هنسو نعپ ندنسهیلاش تهح كناب ملیا و

 ندا موعه بوقآ یک الب لیس هداطسو نورق ید
 وکم یره زا ج ارخا ندنفرط زوالساو راغلب

 ینمی هتسییونج مسق كنايریلیا هلیعسف ییونج بر كن
 . رد رلشل رب دشیقیص هغلد وا را ییدعش

 یر ندنامز یراک هلند جمالپو نایریلیا دو رآ
 ماوقا اعاد «ب ويم ریدشکد ینیرلتاداعو قالخا اساسا

 هن رار ریو كج وک كج وکو درفنمو یربآ ند هنده

 .دب هنفبرعت كونارتساو «شقل ون مسقنم هرلیبق مصخ
 هردوقشاو هربد ييدعش ید هدرلتفو وا .هسررلیق

 -راشفل و هدکمروس یرع یراکدروس كنب راروسیلام
 بول وا عج عج هری رب تقو رب چه نوحبا كنو .رد

 یتیرلناسل یدنک ایو «كحنا لیکشت تلودو تئیه رب

 راشمافلو هدن رکف قمریدنایوا هیلم تای دا رب .بوزای
 هاست هقشب رب ید رلمدآ كوي نشیت ندنرلحما .رد

 روبج هغفل و هد هیلود تالماعم هللاسل واو هلیصح

 ترش كموق یرلقدنلوب بوسنم هلهح و ویو ءرولوا
 هلروص و .یدرربلیهدا تمدخ زا ك هنناشو

 ییرلتاداعو قالخا ك رکو :ییراناسل هل رک یراهباقف

 .ارغوا هلدبت هنوک رب ؛بودا هظفاحم هدن رللاح یسا

 .ردشلوا بس هن رلهمام

 .اسور یدنک هلیبق هلیبق یرب ندیکسا رادوا رآ
 «ندن رلقدنل وا هرادا هلیتذ زعم یررا تاج رایتخا هل رل

 زکلاپ قرەلوا فورعم «بویلوا یرلخ رات طوبضم
 هردوقشا یر كرلن و هک «یدیشغا لکشت تلود جوا ۱

 | امورو يدق نانو
 (الپ) نالوا شفلوب هدا رق رادراو همگی كناودک |

 ام هد یر و هدنفرط هیای ینعب هدربیا یر «هدنرلفرط

۱ ۰ 



 نارتا

 ود ایودکام تلود یخجوا و .یدنا هدنعدق رپش

 ام »| . ردط ویضم هيما[ ی رات بول وا ف و رعم هليل

 تلود و | .هلیروس تعجارم هنسهدام « اینودک
 هدنهانو ییورخ كنم رقلا وذ ردنکسا یلغوا كييلف

 كاع راطقا نالوا فورعمو مولعم تقو وا ردق

 كج هلی هلند هداعراخ یک ینا ححف ,ینس هفاک نامه
 ؛ردشمریدتباط هلاع نوت یییدنک هلاعوقو كوي رب

 ؛نالوط ندنتسهطوسم لاوحا ددوارآ قحآ
EÊهره «بونلوا هي ر هلا یانو ناسل ید  

 یلاپودک ام یسهلح كن رکسع ندا یتاحوتف ردق

 الو ًابسنو الصا ید یسیدنک «یک ینیدلوا

 مولعم ینیدلوا هب ی كب كرلینان وب بول وایای ودک
 ا یاب و مد دف یل شک فدا
 و یو رویشو دون دا تلاوت ید

 هرصمو نانو و «بولغم هعفد کیا یرلیلامور هک رد
 هدایز ندکلام عف «هدهسیا شقیا تیبلاغ عیسوت ردق
 هننرلفلخ هدننافو «ندنکیدوس ینلوا لئان هتیبلاغ

 ای ریلیا . ردشماقارب یشرهدایز ندکلمیتیدل و ندنردب

 نکا هراع هلریلامور هدایز لا ید ,ندنرادح

 رادکح یهدنعا (وعنک) تلی هکدم مان (اتوت)

 . رد رلشُع | ت رهش بسک

 دنا چ یلاع هدنتیعم لردنکسا وب رادوا رآ

 -وق وا تعاطا هدادند رک هرلیلامور ءهرکص ندک

 راش | تمواقم هنادنعم ردق وا «كرهیمهدنا لوبق یال
 بولغم یرلن و هلی رنک كننوق تیابهن لا هک ءید
 شد تانک «نوحا ماقتا ذخا «(لیبا لو) ندا

 یتیرلمدآ كي زو چاق رو كاست هلکاخ ییرادبصق

 قوس هامور قرلوا دش ريج ز ؛بودنا ریسا
 «قره الْساپ ےک كموقوب ندتقو وا هتشيا . ردشعا

 ندفرطربو «قفل و هدنتل [ یتعاطا ك رلیلامور ندفرطرب
 .اسو راراوآ < ران وه ندیا موجه ندلام رخ یخد

 ؛اناوا نافا :ندهفع و ادا اوف و یارو
 زود «كرهلیکح هرللحم نیتمو هرلغاط «نوحا قم

 د ر نوتسب هدیقاط رو ؛هففار شو ینیررب تنمو
 هنروا اتو هنلحاوسو ریازح هرومو نانو «هلتطو

 راشلوا روب هغجاق ردق هنسهطآ هرعرمو هنن رلف رط

 ناو صوصا لعو هدهرومو نانو هتشیا .رد

 هدنسن و رادقم رب بيرق هنفصن كنيلاها هدنرازح

 ند رلتقو وا رلیک هدنس هطآ ه سه ص و راد وا رآ نانلوت

SS ۱٤٦ 
 ۲۰ ۰ ا ا ر ارد رشلاف بولک
 0 حالس هدن روص یعاد «بولیکح هرارب مکس

 ر رک و هر )اورا رک ءندن راقداشای تس

 اک هدننیقح بول وا عبا امسا هنن رارصیق هینیطنطسق

 ۴ هرادا Ela و ی لا ورا یدنک قیاسلاق

 ا ثاسنر شاوب شاوب اسور ویو ؛رلیدیا هدقفلوا
 تیرق هریک كغلدوا رآ یک راغلل سوس قللارقو

  ندنشلایا ایدنامروت كندهسنارف هسیا هدنرارپ قعلاو
 دراشهالشاپ هک روس مکح «ك رهلک رلسن رب ضم

 . ید راشم شد وان رآ هلامز رورم هد رلن وا «هدهتسدد

 ۱ دنع یرروسلام هوق ايو هردوقش شا اذه انم و لا تح

 ۱ )نک ہقود) ندیا عضو یی. نوناق نالوا یعرم هدن
due 3620(۱ع ) یدا یر كران وب. 

۱ 

 ا -اوس قیناب ربا

NE1 هنیلا د رایلکیدن و هد یردعاق و هبصق ضعي  

 .یدیشمک
 ۱ لیا مور نیلسم ةارعو هیامم نیطالس «هتسشيا

 ۱ . رایدباهدلاح و راد وا را تقو یراق دصاب قایآ هنس هعطق

 / «هدهسا راش | تم واقم قوح زآ یسیضعب كنب راسن رب

 الب ندن رلق دالك 1 یتدالجو توق ۵ رایلن اهع یس کا

 كنبراسنرپ نامه هلتبسان» ویو ؛شلوا میلست هبراحم
 هلازایتما و قوفح ضع «بولاق هدنرارب یسالج

 ردنکسا ERE . يد رلشلوا یا هب هپ اع تل واد

 یسهلج ینیدنک «بویالپوط یتسدلج ك راسن رپ وب كم
 نان لنگ و شهر د اط نادناموقو 1 هنبرزوا

O 

 «هلفلوا مدآ رب امزآ برحو ربدم «روسج هداعلاقوف
 «یتسیدنک یرارادمح نایتسرخ اوروآ نوشو اب

 میجشت لتیا قغاللوق هدنماقمریسرب یراق هرایلنامنع
 قیرلکعهلک ,هرص یسهفرآ ید یرلیدنک و «قیوشتو

 ؛شعتیتوط هه راسحم هلرایلن اف «ندن راک دس

 اب دم نامه هنس قرف هلیمد رای یناتم یخ د كنب راعف ومو

 یتسیدنک با 4 )راد ابورواو كرهدیا برح
 ینیرک دتسیا قعاللوق یک تلآ رب قجلیقوص هشتآ

 لد وان رآ ءقرهنادلآ هنب رلدعو هن «هدلاح یید روک

 ادعو

 .زدنشمرب دنلوب هډ ا ناقو شن آ ییا, رھطع مراپ

 قلد وا رآ نوتب «هننرزوا ییافو تاکی .ردنکسا تشامب

 واو رک هنطبض دن كنهيانع هيلع تلود هلیمامت

 ایا سو ایر القك نابل اتا دان راكي زوب ج اقر یخ د تق و
 «هونح «كدن و ید یقاطر و ا« شخ ا ترعه هنن رلف رط

 . رد رلشلوا ناشیرپ بولیغاط ردق هیایناپساو ایلس رام



 هب رق لقتسم رندا ترعه هیایلعسو ایرالق رکلای
 یراتیسنج «ینیرلناسل «ندنرکدتیا لیکعت راهیحاتو
 كران وب هک لردهدکعا هظفاع ننالالا ییرابهذمو

 .ردهدقفلوا نیم هدنرهدار كب یللا زویکیا یرادقم

 لخاد هتسه راد هینافع تیعبات لهجو وراد ؤا را ۰"

 یرلکب نوت نامه هلا هینابر تیاده «هرکص ندقدلوا _

 یرلک دتبالوبق یاالسا نیم نيد درب یرانلک یرایاو
 كرهدیا ادئها یشردن ردت خد یزازراس «یک
 نالاقو ؛شلوا نالسم یناثلث كنيلاها هدنشا تکو زا _

 سقودورواو كيلوتف ءرزوا تیفصن نامه یدل
 هنتلود سنا ریب «هرلیلامور . ردشفل وب مسقنم هنب رلبهذم 1

 هددنگیا كوي نالوا یراسعحه كن رایدنک یتحو

 ةعماج اهلك دا رآ نالوا شمالوا عیطم هلیماع هلی

 بولوا دوجوکیو لدکی هلژلیلنافع هللیتوق دیحوت
 ثاخ ونو هنک و شو ناک یالعا

 یرلم د راو ته قوحك هنعیسوت كنهيمالساو هينا
 ردقهننامز لیکتشت كنهبظتنم رکاتنعات :زدشمک

 هدنتلآ حالش هدنروص یعاد كتاود زاد رآ موع

 یراقدلآ رما رلن و «بولوا هدننگخیسود را رب روبل و
 رذق هنیرللوح نادوس «قرالوا تشد حالس هدنآ

 تامدخ كرلن و یجد تلود .رایدنا ایهه ةخعشوق

 زدق ردد تنم دوی لا «دزمدیا رد جیراتقادصو

 ندا زارحا ییدنسم تزادص زکلای . زدشم زاقیح

 د رلن و له ؛بولوا ردق یشک یرکپ رلاشاب دوانزآ

 كننارضح نایلس ناطلسو لوا ماس ناطلس دتا

 لناقعو «زارحا یرادص دنسم ةعفد شب هدنرزود

 شمالغوط هلی مسا ردق هنقو واو هناعو نم یتغاجس
 اشا نانس ندا لاصبا ردق هبهرتافوشو هنیخآ نالوا

 هللا ذاعم بورا روق ندهطرو دوی ر یتلود فا

 ندیکی یینانع لابقا مجم نالوا شهشالقای هوزرغ لاعت
 هنایو غا” ینام ءیرهالرا هلیفلقالراب یکتا

 لیرې وک نالوا قفوم هکم ر دتا ج وم هدنج راح یروس
 اشاب داهرفو یدافحاو دالوا كنوا هلا اشاب دج
 .رلیدا ندندارفا كموق قداضو روسح و یلاتماو

 یلکیکیربا «لیو نوزوا هرزوا تیموع زد وا رآ

 كن رافق صوصلا لع «بولوا راهدآ لربنیس و

 « ریلی هنل وایرف هبا یلشبنک كن )هیصاو یلک وب

 .ردنا تلالد هنت رک كن زا رطف تواکذ هد هک
r 28 

 < وک دوانرا نالوا قوس هب هب رب و لیص# دعرعح

 نارا ۱:۷

 یراق دنل وا سی ردن هد رلن سل لوهجم هج رایدنک «یرلقج
 ؛شلروک یراکدتبا قرت هدنفرظ تقو زآ كب «هدلاح
 شیت رلمدآ لاع قوسح كب ندندارفا كموق ونو
 یحاصكناسل یرلفد زای بو وقوا یس نکا ءهدهسیا

 ربخا ۰ رارد هذقفلوا نظ ندندارفا كماوقا نالوا
 یک نیسم هجاوخ و یدنفا لع لءهوقای ندیا لاح را
 رادوا را قوح كب شا رب هاب راتواکذ و ع العل | نیب

 بآ كن رتونفلا راد اهورو هننآ ءیک ینیدلوا شلک

 رد وسنم ةتيسنح وب ج درا ع هفت نالّوا ور
 ید ردوا رآ نایتسرخ ناو هدایلاتاو نابو
 ناربدنارق لالقتسا او «لرمدنا تابتا تی ادادعتسا
 هزوک ینلراک ادف ره هدروغا وو درلناد وپقو اسر

 ءالواج «یراچ وب صوص ایلعو یس رنک ا كقلخ نالآ
 دؤانرآ یراروپشم كا یک هنيل و و «سیراغل و «یراتق
 دایلاتاو ناتراغآ نیز كنيدلابراغ «یک یرلقدلوا
 کهدایلاتیا هبجلُشاب ید نالوا ببس هنبدیحوت كل
 لیعو ندا هرادا نوک و الاح یانو .رد راد واترآ

 - رآ یهداروا هجلشاپ ناناللوق یتسامننود صوصا
 ید ندرادوان را کهدایلاتبا ءیک یرلقدلوا رادا

 وب ,بوشیت رلمدآ فصمو عاش «ماع قوچ كب
 قلاباب (نالق جرب نوا یتعی) یرب ندندارفا كموق

 ینوکوو «یفیدلوا شلوا لصاو ردق هنیدنسم

 كموقو كنيپسی رق ویسوم ندیا هرادا ییایلاتیا هدن وک
 .مردبا نظ «ردیفاک كنا رکذ ینغیدنلون ندندارفا

 ان هدرو ینتاداعو قالخا كن ردادجا راد وا رآ

 یرکدتا ریبعت «اسب»و هدهظفاحم یتیرلتیثیح و سوم
 هلببق « ینیرلتیسنج .راردنیتم كب هدنصوصخ او هدهع
 هعفادسم ییرازوس رب درج یتحو ییژهلاع «ینیرا
 یے ؛راردرضاح تقو ره هککود ییراناق «نوحا
 قوح «نوحما یرلکدتنا هغلابم زآ رب هدنایح قافخسا
 .راروش روا هدن رني نوحا یش ر زستیمها هعفد

 هدهع روت .رردلئام هتدج .بویموس یفخو لزه

 رحو روط هنادنول «بولوا عیسو فیفخ تیاغ
 یر داف .رد راو یرلتیعضو هنانامرهفو یراتک

 هج ربا قم ۲ ؛بولوا یو نوژواو لزوک هجتدلوا
 كن هدنن روم ؛ژردیلاپس كکرا زآ رو یدوحو

 هلیسهدایز هدهظفاحم ینیرلسومان «هدهسیغوب یرلتالابم
 یراشید ندنسومان هدرپ زج «بول وا ؛یرلبصعت
 هنا رادغ ندنفرط یساب رقا شا نیداق ايو ربق ناقیح



 نا

 ناقشیلاج تیاغ یرلش داق د وان رآ . رول وا مادعا

 رلککر او لثتسو مع هدنحشا دوا بولوا تاراجو

 روا د هل و دا ر لاصار دیک هاشم

 یدنک نوح ا كم رب و ینی رمق سک ره ندن رک دشا

 هغازوا كن هعفد ضعب قرهارآ مدآ هدنس هح رد

 - اع كمریو هصح ندئوروم لام هنبرریقو ؛راررب و

 ندنف رطیر هج وقهلی یرلباوا كانیک «بویلوا یرلتد
 هدلع «هددسیا یوق ك یرهینند تبالص .ریلیریدیای
 بک هر ادا اب هل وا لیتو" تالا صف وفا
 یکسا هد این اتسم درک نایتسرخ رکو ندقلن ایت

 دوج وم نالا ید راتیآو تاداع ضعب هلاق ندشد
 هدننب یرادا رفا بوسنم هب هفلتحم نایداو :ردیعمو

 .ردلاکرب تبمو قافو

 ك وی کیا هجاٌشاب قرهلوا هقسوطو هغیک هجم اسل
 ییدنک یر جه تمسف ییا و «هدراهسا مسقنم ریسق

 ینعی ( راتپیکشا) یسهلج «بویقا قیرفت هلمسا وب
 كغلدوانرآ رلدغک .راردا راخفا هلیاونع دا رآ

 ندناصبلیا بول وا نکأاس هدنن ونح راهقس وطو هدنلاش

 هک رم داشت يرو طح ریز (یموتنشا) ا
 تاربعت ضعبو هعطفلت و هویش نکلا یرلن اسل هقس وط و

 ؛رد رب ناسا اساسا .بولوا ىلقرف هجضاشیصتو

 هداسل و .ر زولک العا كى یناسل كنراررو

 قلعتم هنبهذم كيلوتف شل زای لوا هنس زویشب و ترد

 یرب ندرصع نوا شب هلباتک جاق رب موظنمو روثنم
 ج و ا ا ج نالوا قوا عو

 لمعتسم تقو وا س زکلای یرلقرف ندناسل ییدش
 -رخ و ییرع ندنفرط ران اسم هننرارب ید «بو و

 س نالوا هدقلنالل وق تاربعت هجم و ر ندنف رط ران ایتس

 هرکص ندتیهالسا .ردنرابع ندنسفل وب كنالک ضعب

 فیرش دلو بوشبت رارعاشقوح كمهدقلد وان رای د

 یک الب رک زوسلد ةعقو ةيلرمو ین ریسو یمهبقنم

 رلن او دو راهم وظنمقلعتم هتعصن و ظعوو هب هیند روما
 تاییدارب انداع عوج كران وب. ردرلشعا بیئرتو مظن
 مور رلسق ود و روا «ییرع ران السم یددسا كعد

 تاک یزارلاو «ندنرلقد زاب هلیفورح ناال رلکیل وتقو
 هب زرط یانی دا ك لتلم راسو ولع م هلا هیینجا تاریبعتو
 هش رب یرلهیلم تاپ دا ك راد وا رآ ؛ندنغیدنل و عبا

 یو شم زای لوا مصع شب ترد زکلایو «شمهمهک
 راثآ نالوا شعالپوط ارخ وم بولاق ندرلسقو وا

 ك را ۱:۸

 ا زار یقومو راعشاو
 یر ندهوا رلسقود وتروا نالوا یرلنایتسرخ
 1 هلی هی رو لع ناو قرهللو هدنسوه قعثالمور

 | ید كنن رتیعج مورو اشک هدنا وس هغفلوا هیرت
 ۱۳: را راز ار هایمدراپ کوب
 ۱۳ زا را نان 0 ادا ادم هتسدجرد
 3 هد ژان را هدقل هقس وط و ءرشن هیس رد بتک هلیفورح
 ۰ ران وب هلغغ وا دی ستم ضعب ص وصح هنس رد

EÊ0 كنوو «هظذام ینيرلتيسنح  

 هکعا رفتن و دعب ندنان وب نایمروط یرک ندناش وشت
 ترضح سصح فراعم ردع وبشا .ردرلشمالشاب

 هل زاب یاسل ید درادوارآ هدییان ناخ دیطادبع

 :ردفمالشا هکر تولک دادیم یرتایداو
 وا ردق نویلم ییا رلدوان رآ یهدهینافم كلام

 -وب هدایلاتاو نادوب .ردمالسا ییاثلث لرانوو بول

 . رد زواجم ینوفن كيب زویشپ یخد رادان رآ نان
 لتیعج اهد هدرارب تنم ربغو قلغاط اذ رادان رآ

 ۔وج «بویمهیلسب ییرایدنک یراتکلم «ندنراقدنلوب
 رکسعلشاعم دوخایو هلقلیعااص بل راح و تعنص ىع

 كندين افع كلام هلتمدخ راسو یلوقو همرادناژ ایو

 یبرع ردق هنعو نادوسو رصم یحو هنفرط ره

 ندنراقدنلو قازوا ندنرهجوز «كرهدبا رانیتخا

 هقشب هدیقاط رب «یک ینیدلوا یرلتداع كفلوا مکو
 هل رز رب و هد راه راحو ندراقدلاف «بوتل وا هدرارب

 یرلسوفن «ندنراقدلربق قوح هدنرلاوعد ناق نالوا

 هدقلازآ یرب ندهنوا «نوسروط هلوش كنا رثکت

 . ردشفل وب

 -وا یتیرلن اسل هل رلبسن و لصاو ییتیسنح راد وان رآ

 ندنفرط یلود ابرسوآ هجلساپ ناریدتیاط هبابور
 وا شفل و سولسنوق هدهردوقشاو هاي تدم لوط

 «(بو) ندویاسل ریهاشم لا (ناه) ر وتقود نال

 شقا كلسنر هدایامور بولوا دؤانرآ یسدنکو

 (ایرنسیدارود) سسنرپ بوسنم هتنادناخ (هغیک ) نالوا

 روپستوع "؛(اسرود) ندرادوان را یکهدایلاتنا هلا

 هم هک رد رر اسو (هارهد) «(هدراق) <( ینو رف)
 را ددعتم هدن ران اسل هحایلاتاو هحالآ هدناب و یرب

 رد شهرا را

E) IRهتسدهدام « دون را»]  

 [. هلل روی تعجارم



 -وطاناو لیا مور هلما و ۱

 «بونلوب یوک جاق رب هديل ۱ نوک د اندا
 و .ردییوک دان رآ کهدنحما زاغو یراروپشم كا

 با هعشچ وروق «هدنفرط لا مور كنجبا زاغوب هیرق
 كنهرد رب هیرق لصا ؛بولوا عقاو هدنسهرآ كب ر

 یماوه «هلغلوا هدنحا

 -اوه كرلیلایو رلکشوک ضعب نانلوب هدرهب هدنفرط
 قش قرهلوا یراقو ندور یدنقآو ؛لدتفم یس

 یشراق هساریو نوتسب هسیا رلیلای ی هدنفرط یلاعش
 هعفدلوا كنوک دؤانرآ .ردنرس یرلاوه «هلهلوا
 - وک «یرهزاغمو یرلناکد ندفانصا رهو یسشراچ

 نایص ۲ و یساسبلک مور ٤ هلا قیمش عماج رب هز

 تیاغ یسیدنقآ .ردراو لوق هرق لوس رو یتکم

 هکب یراقو ندننورب یدنقآ «بولوا لتدش

 قوج رب هدنرزوا كقحرو یقحر رب مظتنم ردق
 .ردهاکجرف رب نزا «هلکفلوب یراونیزاق و هوهف
 رو یرهارخ كارس یسا رب هدنرزوا كم ر و

 رکا كنیوک دارا .رزیلو یا اد نالا

 -و د ینمراو مالسا یخ «بولوا مور یسیلاها
 قر یعق وزا نهی رک 320 .رولل

 تاب ام كن هب رقوت . ردشمامهلی ای یسهینا نالا «بولوا

 كنب زاوت .ردردق ۷۰ ا ۱۰۰ ۱
 یر ن و رکید س .ردروپشم یکلیج
 عقاو هدلح رب عفش هدب رجا تعاس ترد ندزوقکب

 IEE TT . ردلماش یهناخزوب ییا رب هک رده رقرب

 هدنساضق زونا كنغاج» ج اقا هدد هدنتالو هب ردا

 رش ردق هزنمولیک ۲۵ كنیرپش زونیاو

 رب نلیکود هنسهبعش نالوا بصنم هنیزفروک زونیا
 .ردعقاو هدب راس لحاس كيهرد ا

 هر زج هبش ناقلب (41216) | قلد را

 -وروا نلید د ليام ور نعي كنس

 داس كن ریکد قی ةسابرداو هدنف رط برع كني اغع یاب

 ندرك هد وات ر ر د5
 هنس و هلیس هشاس د ودح كغاط هرق ند هيات ودودح و

 یونح ب TE د یا كن

 تا

 دف نخ

۱ 

 كح مو هدنف

 یراریکدنان و و قینایردآ ًاضرعو «هنیدودح هی رصو

 راذزاو دود ناتس راغاب ن
 هنسهدندج دودح نانو و هنسارجم ییغاشآ كترپ

 اب و روا رنک ۱ هک

 نانلوا هیمسن هلیسا ( انا آ)
 یدودح اةرش «بویلزسوک

 .رویلوا نا ردق

 هدنرلایفارغج و هطیرخ

 ۳۹۲ ردق و هعطق

 ردق دن ۳.

 نارا ۱:۹

 ا اج ل [راتس)و (لسوماغ)ا ء(یودنی)

 قرش كراشو سومایغ «هدهسیا رویلیرتسوک د ودحم

 نلدناقلاق ءهیلرب «زنسانم «هبرسک نالاق هدنفرط

 نانلوا كرت هبهیرص ارا یتحو هنتشرب «بوکسا

 ید یرافرط (یینوشروق) و (جاوقسل) «(هیناروبا)
 مي دواک ذم دوذح .ندنشدلوا قلدوان را یسلاخ

 «بول واراط یفرطبونج كغلد وان رآ . زامهلیقاب هلل رظن

 هعتدلقیح یرغوط هلامش «یرهبالشاب ندنن ورب هزورپ
 اغلب ندن وکلوا یعی هدنلامش كا «ندنکیدتا حسو

 ردق یو نامه کا نالوا ردق هک اود ناتسر

 ثلثم رب مظتنم ريغ هعطق وب هجو وب هک « 0
 .ردهدلاش یساساو هد ونج یسار «بولآ هوس

 دی | هاو هرادار هع رآ تقو رب چه هعطق وب

 اس كنسیلاها «نوهتیعت كندودح ندنفیدفل و
 ۱ اضفا قماغل وا تیاعر هثیس ر هقشد ندنن

 0 میره هسلک مزال كجا تیاعر هرات هکنوح

 باحما یسلوا دع قلدان رآ هلیمام كنا ودکام هسیا

 هل ۱۷ و اش ضرع ۳ لا ۳۹ .ردکحهدیا

Eنوزوا لا «بولوا مقاو هدنسهرآ قرش لوط  

E 

 ابیرفت یعطس نوس «بولوا هزم ولیک ۰
Yo.هعطق وب . ردهزنم ولیک عیرم  SNES 

 یزاغو هتنرا ندنفرط یبونج برغ «هریکد قیت

 نک لاو ۰ عب هحرد ش یو

 قرش بونج «هایزفروکهدرا ًابونج بی ریکد نانویو
 مور لصا ًاقرش بلا ایلاسو هد ودح نانو ندنفرط

 ؛دیرص ید ًالاش «هلاتسراغلبو ای وذک ام نعی لیا
 .ردطامو دودحم هلدودح عاطهرقو هنسوب

 رب رب عفت رم و قلغاط هرزوا تیموع قلدوا رآ

 رر ندنرر دجب و یلحاوس قینایردآ زکلای

 ۵۱ كران وب هک «ردراو رءووآ هم ر شیر الغاط

 ع2 ردق هب(هیاوق) ات «قرهالشاب ندهی ولوآ کوی
 ۱۵۰ ید او نانازوا هدلحاس كلهزنم ولک ۰

 (قارب وط هرق)و
 وا یواح ید یرهب قحآ هووآ وب

 (هکازوم) نایلوا اشا ند هرم ولیک

 .ردیسووا

 نیشیق راربن ناقآ هدنعشا هدهسا تبنم تیاغ «بول

 هنلاخ قلقاطب و لوک ینیرلفرط رثکا ؛بودبا نایغط
 کا «ندنغیدلوا زآ كى هدیسلاهاو «ندنرلقدوف

 ید هدنلاش كجارد .ردرومم ربغو یلاخ یرلفرط

 کد ندنربش هناربت «یک ینیدسلو هووا رب هععساو



 نارا

 ردق ههردوقشاو هنوکلوا هجیو لحاسو هنسیق
 .ردنرابع ندرهووا تنمو زود ید ررب نالوا

 -هب قچلآ هسیا یلحاوس یبرغ بونج نلید قلماچ
 ءنوت زو هلیتءالم كنساوه «قرەلو| ت رابع ندرل

 «بولوا رب راسا تنج هاب رلج اغآ نويل «لاقتروب

 ید هدنرلفرط څا .ردیواح ید یرادلشیق لزوک

 عفو راریاب «رلیداو لزوک كب هدنرلهرآ كرلغاط

 زتسانم «هپسرب . هج روک «هینای هک ءردراو راهووا

 تیاغ هسیا هدنلاش كغلد وان را . ردندلیبق و یرلهو وا

 وق هک «رویللو هووا عفترم رب رادلوصحم و شینک
 رهووا وب نکلا .ردفورعم هلیءا یسووا هوص

 ندنسهلسلس (بلآ) «بولوا یزج بسن هنیراغاط
 (راش) یسهلسلس هجاساب كن راغاط نالوا بعشنم

 ءقرهنازوا یرغوط هبونج ندلاش هک ءردیغاط

 اک لیک «بونلقعل آ لیخ هدنس هن روا كعلد وانرآ

 مو کف دلو ید شان اعم ناز دام ھوا
 ردق هنحا كنانوب «كرهلسکو رارکت ليمان (سودنی)

 عضم كا كنسهعطق قلدوان را هلسلس و .رینازوا

 لیکشت یطخ هایم مسقن رب «بولوا ترابع ندنلحم
 ریکد نانو و قیتایردآ یراوص كنفرط رب هک رویدیا
 السو: هنن یک د رادطآ ید رلیک هدنف رط رکیدو « هنن را

 یس هورذ عف كا كراش .رولیکوود هن زفر وک كيب

 راو یعاشرا هزم ۲۵۰۰۰ «بولوا یعاط (باروق)
 عاط هرق هدنتلایا هردوقشا هرکص ند هلسلس و .رد

 © رک ی راضاط مرد وه شا نالوا دا دوو

 هوقاب ًافرش,«هنلوک و هن رهش هرد وقشا ابغ.یرلکنا

 هنلحاس كن رم نیرد اب ونج ثكياو
 دتع ردق هن رلف رط ما كغاط هرق ید اشو

 «هرکص ندکدتبا لیکشت زاغو رب هدکیباو «رولوا

 قرەشالوط یتسهیلاعش تهج كنسهووا هوصوق هلسلس

 یبنم ه (نزنع وو) «قرهربآ یرازاپیکی هلقلدوا راو

 اهد ندنعام را كل راش یعافنرا كندلسلس وب , رول وا

 قیایردآ هلا راش «هتشب ندهلسلس ییاو .ردزآ

 هد فلتحم یرادادتماو عافرا هدنسهرا یلحاوس

 یرلکوسی كا كرلنوب هک ءرویلوب رلغاط قوج رب
 (هخل وب) نالوا هدنفرط بغ كنهتدربم : ردرلن وش

 افترا عزت ۲۶ وورد تانک ون لا هک :یغاط

 نالوا دتع هدنسهرا هناربت هللا ناصبلیا ؛

 ؛رد راو یعاش را هرم ۲ کا هک «یغاط (هیاغ)

 . رده دنع
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 " نالوا دتع هیونج ندلامش هدنسیقیش بونج كناصبلیا
 ۵ (سیلو) نالوا ىلحخ عفترم كا هک «یغاط (توبوس)
 ۲ هددنرط"قرش کاتر 4 رد زاو عاشورا هرم ۰
 ۲۶۱۳ ینهورذ كسک و بلا هک «یغاط (روموت) عقاو
 . هتتسوا ءهلغلوا كند كن «تولوا هدنعاش را هزم

 1 هدنتسوا هلیسح یعاش زا «یک ینیدلوا لکشم قلفیح

 | ةنمزا هدنسراقو كاو ؛ندنکیدشلح وک ید سفت

 ۱ كناروا «ندنفیدنلو یراهبارخ دیعمر هلاق ند هم دق

 نظ ینهر كناضر لع ماما یهارخ و یسلاسها

 1 هراو «ررفاب هل رظن تبیسدق رب هغاط وب «ك رهدیا

 هتسس توط ندغاط قرهلوا ندتعیبط تیاعک هرص

 .اضق هراهخ ؛لارب راقیح ماکحا ندسس ناقیح هاشم

 ثنک وب ۵. هک یغاط (تویوس) رکید نانلوب هدنس
 هجو لحاس «بول وا هدنعافت را هزم ۲۰۲ ۵ یرب

 لیکشت لحاس رب ترابع ندرلایق عفترمو «رینازوا
 «یدرربد (ایوارکورقا) اکو رایان وب یکسا. .ردبا

 ید هدوح رد یخکیا : ندکید « نیعاط مرب دلب » هک

 هينا «(هقح رع) نالوا دن هدن ع تكنسهبصق یدمرب

 (لکعم) نالوا هدنرانک كلوکو هدنفرش كن رپش
 .ردن راغاط (یلوس) نانلوب هدنقش كنسهعطق قلماچو

 هن وق قز هلوا ندنرهبعش كنسهلسلس ( سودنب )
 اباب) و (یزازال) عقاو هدنسیقیش بونح كت رپش

 قرلوا ندننابعش كنسهلسلس (راش) هل رلغاط (وغنیف

 (یزنسی رب) نالوا دتم هدنفرط قرش كنلوك یرحوا

 . «یعاط (هقحوون) ناک هدنشی ونح تع كزمسانم ها

 واد رادراو :بّولوا یک یدعیام كتغاط راش هدرو
 دلی دنکو* قانازول ورق هند قدح هی ص هدنس هت

 3 یتیزاغوت (كیناعف) زور ات ها فرا راس

 :ندنایاش هرکذ (عاط هر 3( ندا

 یرلک ویلا «بولوا قوح ید یررهن كل دات رآ

 یعامریا نرد .ردن رتفامرا (رادراو) هلا (نرد)

 هل و هرم ی ولوا لصاح ندنتسیفالت رهن کیا
 نرد) "3 قا یدو

 و هدنطسو كغلد وان رآ نزد هرف

 (یزیا نیرد) نیرد هرق
 روند (هد رابا

 قاو فلاش ندن ونح « ب وقیح ندنلوک یرخ وا نان

 هن ونح ندلاش .هاناعت ندنراغاط كا یعد نرد

 هد (همول) :قرهقا یرغوط هبییرغ بونج هدعب و
 كل رهب ود یرغوط هد ع هرکص ندکدشلرب یسکیا

 تاتناهت (نکنش) كر ەك ندنرانک كنسهبصق (شل)و
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 -ربا (راد راو) . رولیک و د هب کد قنات هدنن ونج

 عاص ءهللاعب ندن رلکتا یهدنفرط قرش ك( راش) یغام
 بوتج «هلا ذخا راهردو رلیاچ توج رب ندلوصو

 دز ولکودهنیفرزکت الح جیغ ےک و
 یرب «بولوا کیا ید یرارهن یهدهجرد یچکیا
 قرهفآ یرغوط هب ییرغ لامشه اعبن ندنغاط (سودنیب)

 نایک ود هن رک د قیایردآ هدنف رط تسوا كند ول وآ ۱

 ندیا ناعین ندنغاط (سومارغ) یرکیدو ؛(هسوب و)
 ندیا ناعبن ندنرلکتا لاش كغاطوب هب هاب رن (تارر)
 (هکازوم) «بولوالصاح ندنعاقجا كني رېن (لوواد)
 نلیک ود هروک ذم رخ هن كرهک ندنحا كنسهووا

 رد یججوا .ردربن (دنکر ا) هل رکید مانو (كامس)

 اص یرغوط اش دیو ع را
 دل واب « همالق «وو وو E هد ران «هدلاح یدل

 -ربن هنايو رک ا ءییشا وق
 [ .هلیروب تعجارم هرالک وب ] .ردبرل -
 یر هک «رویلو لوک كو فا هدقل د وا رآ 3

 نالوا دتم ردق هنحا كغاطهرق ندنلاش كنء رد وقشا 1

 هریکد یروص هلیسهطساو (هنایو) نالوا یعایاو

 كنب ریش یرخ وا یبیجنکیا ؛لوک هردوقشا نلیکود
 وا نالوا هدنیکح یغایآ نرد هرق «پول وا هدنن ونج

 بونج تكشلوک یرخوا هدیسیججوا ؛یلوک یرخ

 شلریآ هییا هلزاغو رب راط «بولوا هدنسیفرش

 هد ریک هد هج رد یجنکیا . ردیل وک (هپس ر) نال وا

 ها رللوک هینایو هوورتسوا «هنرمک «(كلام) هچلشار

 هوا هکازوم. .ردیلوک (فو رت) یهدهکازوم
 راو رالوک قوچرب ځد هدنیوب لحاسو «دنجما كن
 «ندنکح هلی هلی د قلقاطب هدایز ندلوکر بن و هد هسا

 ةد لاس كن رهش جارد .یدفل وا لاخدا هددع و

 بول وا نايل هلیتف و هک رد راو لوکرب كج وپ اخو

 لوک رب بجوم ییهقصو نفعتم «هلیسل ردناپق تنبع
 . ردشلاق هدنلاح

 هن وکل وا ندنحا یرفروک هدر لحاس قلدوا رآ ۱

 یتن رک لیح «بولوا هدایز ندهرتمولیک ۵.۰۰ ردق
 هد هيا راو یرلن ایل ییبط هل رزفروک و یرایتنیقیحو
 ۔هشان كننافس ویو ظوفحم و لکم «یرهلوا ینص

 کیا رب كنهزورپ .ردیبک قو ینایل رب دعاسم هنیسلچ

 .ایقو غیص یلخدم كزفروک «هدهسیا راو ینایل ليام
 هدنسس را ات كن رهش هف ر وذ هدنعسا (وتن روو) . ردیل

٠ 
۱ 

۱۱ 

ِ ۱ 
۱ 

۱ 

۱ ۱ 

 در

 این ءهدهسیا شغلوب نايل رب لزوک و رهش رب ندیکسا
 ربشو «ردهدقلناللوق یک نایلاط «بوناپق یر كن

ETERSناک عساوو لیکم كجارد  
 ید نوسناپق یو 4 رلیلکیدن و «هدهفلاس راصعا

 ینوک و .ردشع وق هللاح قلقاطب رب «قرهنلوا دس

 دفروق یرلیا كا كنیرلن ايل نالوا دوجوم هدنوک

 (وتروم) ناک هدنسیثراق یبونج یامتنم تنسهطا
 (یناهل اشاب) ناک هدنونج كنسهلکسا هين ول و هلال

 ه (نکنش) و جارد «هیولوا «( سودنارس) .رد

 -راب . ردییک قو یرلن اهل «هدهسرویشان رواو ید

 كج وک یخ خد هنب رهلکسا ومرابو هدایص «هغ
 نلیجمک ندردانرآ .ردا دشو دمآ یرلیک نکلپ

 وبق رهام رنو «بولوا رلیلن وکلوا هجلٌشاب رلتدبا
 لغف و ید یرهنیفس كوي «یک یرلقدلوا رلناد

 ۔الطآ طبع رحم «هقشب ندکدلشیا هنفرط ره ك رک د یآ
 هزوب ؛راردیک ردق ههژنلکنا بوقیح هلی هیس

 هل رکید مانو (تیدوغر) .ردراو یراهنیفس بيرق

 ضعب «بولوا یجمک ید یسیلاها لحاوس (هرایخ)
 لام لرلیا رب ید هدهغراب .ردراو یرلیک كح وک

 .رونل وب یک جاق رب قرهلوا
 E نالوا هدهحرد یک رب كوا

 كنر ره هک «رد هیایو رتسانم «ندرزرب «هرد وقسا

 هد هجرد یجکیا ؛ردهدایز ند ۳۰ ۰۰۰ یسیلاها
 نلدناقلاقف .بوکسا «هنیتشرپ «هوقاب «كيا رلیک

 .دجش روک «یرخوا تار ناصبلیا «هناربت «هربد

 انها تنی رب" ره هک زد رگ هزور و یرکرا ؛هسسک
 یجج وا ؛ردهدنسهرآ ۲۰ ۰۰۰ ها ۱۰۰۰۰ یسل

 «هوالپ «هنیسوغ ءشل هدیراهچلشاب ك رلیکهد هج رد
 «هبلرب «یلیرپوک «راویتسوغ یوناموق «هجمووزنم
 هپ .هیولوآ او «جارد ءراصح هڪ آ 2

 ودآ تالیف هوعم عن وق «هنیولد «یدمرب «نلد

 كنرب ره هک «ردیراهبصق هغراب و میلغرام «تان

 . رد راو یسلاها هدایز ند ۶

 هصلاهاو یضارا تعیبط «یسهعطق :قلدوا را

 هدنلامش كنب رهن (یموقشا) «بولوا ممقنم همش ییا

 قل هقس وط اد هکر هیون درب وو «قلهغیک هنیک
 «كياو هوقاب .هردوقشا یتهعطق قلهغیک .. رونید

 هل رلایسیلام الاب هردو رب ز "هربد هسولو نرزرب



 ن را

 «ایسیلام» ] . ردعماج ید یطامو هتیدربم «نیکهقود

 ید یسهعطق قلهقس وط [ .هلر وي تعجارم هنسهدام
 سفن هلا قلماج و قلبال « 4۵ ازوم نالوا ءدلحاس

 هچنشد «راپارقسا «هج ر ویت «هزنسقالم «قلهقسوط
 دیولوق «رابوا ؛(ردیلغاط یصح هک) یلغناد
 یهرسو لوس «هدنروق «روغاز «میلسا «لوواد

 [ .هلبرویپ تعجارم هرهلک وب ] .ردعماج
 هنیلا كهيامم ةیلع تلود «یسهعطق قلدوارآ

 «بویفل وا عج هبهدحاو هرادارب تقو رب چھ یدک

 شغل و مسقنم هتلابا اب و قلاشا چاق ر یر ندهوا

 زنسانم یخد یرب ندنلیکشت كنايالو ءیک ینیدلوا
 ندفاعسو «هغاهس ندتالو هعفد چاق ر نیرزرب و

 ترد هعطقو هدلاح کیدش .ردشفلوا لیوح هتالو

 هوصوق «رتسانم «هیای : هدرلن ول هک ء ردیسقنم هتالو

 :ردهرزوا یا هجو ییاهسفت .رد راشالو هردوقشاو

 هیحان اضق قاینس تیالو

 هیناپ
 ناب ودي ال ودنا 
 هدایص ت ق هیات

 روغاز هوپ

 یرکرا

 سودنارمس هث ولد

 نلد هیت ۸ یرکرا
 هراهخ

 شل وروق
 هرتسقالم «هکازوم تاب هاو

 هین ول وآ 5 ۱ 5

 راپا رقسا 1
 هچ روم

 ثكی وقسل 3

 0 ر 5 4 دنا رو یدم

 نوغوپ كب وقسل
 هڪل وق

 وطروم«هچنموغ «هغراپ هزورپ ۱
 سور وا هزورب

 ملغر :

 رتسانم

 تسر هيلرپ

 هروګروم یرخوا ا
 هیسرپ هوچرق زسانم

 « هغورتا « كن ودور هش ر ولف

 هوالغ وزبا

 روک
 هتشیوروخ «هتشلهد هرس

 راپوا هوراتسا هج روک “ ام
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 شا
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 جارد

 كين وردنیا نیکی ۱
 هنا ریت "ارد

 مشیا قایش ِ
 هیاوق

 یساوه كنبرارب قعلاو برق هلحاس كلد وان رآ

 رب نالوا لتحم یرلاوه هلیتهج یرلقلفاطب و «لدتعم
 هرزوا تیم وع یساوه «هدلاح یی دنل وا اسا ر چاق

 لیخ هسا یرلغاطو یرارب كسکو .ردلزوک تیاغ

 .رونلو هدا راق یآ كا هدهنس بول وا قو وص

 راداوصحم و تبنم تیاغ یرلیداو و ریاب هی رءووا
 بول واقلشاطو وروق یس رکا كنب رلغاط ءهدهسیا

 ىر تنم لا . رزرو تالوصحم رب جھ نابه

 بونج ید یرارپ فیطل لاو «یسهووا (هک ازوم)
 عقاو هدنسیق مث لامش هلیس هعطق قلماچ عقا و هدنسبش

 نیدزرپ نعي یراراوج كنواو یسهووا هو صوق

 «نوهل هدنسهعطق قلماچ .ردرلفرط نلد ناقلاقو

 هبهلدنعم میلاقا راسو ینوناق ج اغآ «نوتیز «لافتروپ

 ۱ را ا دو ؛ ره ویم صوصح

 صوصحم هراوه قوب وص راسو زارک «كیرا «دومرآ
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 ؛ روللوا جارخا دهتسد رب و ایلاتبا ءبو رآ ۰

 هنس ر زیسأنم .رولوا لصاح یراالعا كا كراهویم

 یواح یرلهوا عفترم ید یرافرط هبرسسکو هجم روک

 ردق ه ره .رد رادلوصمو تنم یخ بر
 هکلسب یتسیلاها یسهیلم تالوصح ك راع قلغاط

 لصاح هدررب قچلاو هدرهووا .هدهسیا لکد قاک "

 ره كد وا ریو ماتم تم « هب را یادش نالوا

 ید یرادقم لیخ .هرکص نک دتا تیافک هنفرط "

 زکلایو
 هنلاخدا هریخذ هغد وان رآ ندج راخ هدن ل هنس قلقاروق

 ؛هدهسیا قالبح یس رکا كراغاط .رونبروک موز

 كي یرلجاغآ ماچو هشيم صوص ایعو یرلنامروا
 ورواو هب هسنارف نوجا هینباو نافس «بولوا قوح

 ؛یدیا هدکافک ساک یورو فر ۳

 -وا جارخا ندننادقف  رلوبو ءشازآ یدمش قحن آ
 صم یشبعم هجاتاب كنيلاها . ردشمالشاب هغماعنل

 ییتیلک هدرلغاط .ردندنالوصحم تاناویحو ندننادغ

 هک ازوم یرادقم رب كرلنوب ؛بوللو رلیکو رات ووټ
 هسیا هدقمالشیق هدنسهووكي السو هدقلماچ هلیسه ووا

 یرلقالشیق کسا كره یدودح یسیرتکا هدر
 وق .رزدمدش رویخ و اوووآ زا

 . رددب ذل تباع یرلئا ؛هدهسلک د یا كب کو ك رلن و

 یقین ایطو یلتوق «هدهسیا كج وک یرلهثج كنب راریغیص
 زساو تا كح وک سنجر هدنسهووآ هکازوم .رارد

 دلیعاونا هحارقو كيك هدن رلغاط .ریلیرب دشت ید

 یاناویح وآ راسو ناشواط ی «ییآ ؛ژوموط
 قلدوانرآ ید یعاوا ضع كل رلن دعم . ردق وح كب

 - اه وا حارخا یر 0 «هدهسيا دوح وم هدن راغاط

 .ردهدقم هد رافرظ نیرزر و هېلرپ «تارب «قلماچ

 روبه تباع دقلم ور واز

 هد رلفرط ضعب راسو هدهینای .ریلیبای هيفا عون رب
 لتیلک لا كناجارخا نکل .راقیح جد كا یلیخ

 . رد زابع ندن رلیرد تانا ویس یت

  وم نالا زلتعنص شعب هلاق ندیکسا هدقلدوا رآ
 را هناخابد د دعتم هدرد وقشا و نیدزوو های": ردد وخ

 -دّوارآ ابغو قايشا ؛رونلوا لاعا نایت ءبونل و

 رلشداق هدقل هغک صوصا لعو ةذنفرط ره كغل

 یدنک درج لر وسلام هله «بونل وا لاعا ندنف رط

 نالیای ندنفرط یرلیراق یدنک ندنکو كنبرلن ویوق "

 ك رهنیک هاچ وشن
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 أ

 ۱ یرلحایتحا رلصا هب هینحا دعتما

 ن را

 هل راهم تباغ یالومهریمد هدهوق ايو نیرزرب .ردقو
 هراسو شازنلق «صاقم «هحلسا لزوک ك ؛بونلشیا

 ینورابرلیلغاط . ریلی اییخد رلکنف هرزوا ےن م یی و

 -وقشاو نیرزرب و هیای .رردا لاعا ی

 هد رلن و بول وا یرهبصق لتعنص لا كغلد ؤا را هرد

 -ارسو قلعتم هنس هپ. كنهسلا یرک دیک 2 رادان رآ

 یدنا شمراو یرلیا كب رلتعنص یک كاذکیسو قلج
 كل رنک یرلیا ندیلاها هدرلتقو لوص و «هددسا

 ود لوروح ندایورواو یرلهفیک هغنا رفالآ كناينغاو

 هوک ندنوک یخ یاس ول
 . ردهدکعا لاظحا

 یهوصوق «بویلوا هدهولطم تروص یرالوب
 هق.شد ندنل و رەد ندا طد ر رب وا بالش

 هدوا هکءرد راو هسوش رب زکلای كحهلب 2
 هج ر وک هدندرتسانمو هرتسانم ند وقح ارش و دکي الس
 .ردهسوش نالوا شلدا ددم ردق هن هیای هلیش رط

 ناوراک رب ردق هکینالس ندنسهلکسا 0 ارد رلیلامور

 كعد « نوزوا » هجدژژان رآ هک «یدرلشماب یسهداج

 قدهلوا طلغ ند ( دناکا) نالوا

 «قاب نالا یرلاحم ضعب كت رلم ر دلاق .یدراردا

 . ردلطعم لو کل

 ۲۵۰۰۰۰۰ ایم ییلاها كل د وان رآ موع

 هيس (سودانکیا)

A Eا  
 ۔اکنجو مور 0 CAE و ده و

 ۔رط قرش بوج «بولوا زآ كب رلمور
 رک اردک اس هدنرراوح یدودح ناتو ینعب هدنف

 . رد هب

 دوارآ شعئالمور هل وق بتکم یغوج هد كراون
 9 ( سودن ( رلخ ال وا نر راک ندرلخالوا و

 ؟ ردماکتم ها هعخالوا فرم ؛بولوا یک« دئلابح

 تا 7 صولا لغو هد رلف رط اخوا تقل دوار 1

 هل راد وان را «هدرادسآ ی وح جد هد رلتهح و

 ریلی هح دان رآ یسهلج بو ا شاپ هدلاحرب قیشب راق

 اد وابزآ

 دبا هد رلف رط بوکساو زیسانم را راغلب

 قرهد ون وا لوس یهعحال وا یسضع و

 رد اتش
 هح راغلب ید رثکاو «هدقفل وب قیش راق هل راد وان رآ

 ید كرل هلاکنح .رزد هدکعا ماکت a > دوار او

 «بوشالدوان رآ یرلنالوا ن ا هد رلدبیصق و هد ری وک |

 هبح وک هگلایو ءه کم دلت باب دعا هقشد ند هحد وان رآ |

 هدکعا هظفاحم ینیرلتیسنج یرلزآ كب نایاښاپ هدنلاح
 ۰ لرد



 ۱۹ ن را

eتس ناز فا هلو ای  (J. Arntzeniûs) 
 13 «بولوا ندنسابع OR سونجرا 8 ااو ih اشا لک 3

 | .هلروپ تعج

 «تل و را»و «دل و را» | . ات 01 ۳

 | .هبروي تعجارم هنب راهدام
 «لحاسنوت) ۲» كنەسنارف (4 "¥2 ) إى ر 4

 -رهش (هو) «هدنتلایا (۵اع 01)

 هنغامربا (رآول) و «هدنسدب ع لاش هزيم واک ۳ كن

 هبصق كج وک رب عقاو هدنرزوا ییاچ (ورآ) نلیکود
 «یتکم «یسلاها ۲۹۷ ه «بولوا

 اج هعفدلواو یسهناخابد «یرلهش راف دغاکو تاج

 دوسنم «یسهناخنک

 وب ید رب رق شعب رکید ءلسا و .ردراو یر

 .روئاوا قیرش هلیئفص (16 1206 قود هل) ندنغیدنل

 داتسنسار هلرکید مانو (۸۲۳۵۵۷) و ۳4 1

)Riesenstade) [ناتسراجمو ارىس و  

 دداا ( هک ) یدنسهعطق (ایهو) كشلود

 5 ر لا درک واک ۳۹ تن مش ( میک ۳

 لحاس كنب رهن (هبلا) هک ؛ردهبصق كحوکرب یزکم
 یسهعلق رب ,یسیلاها ۲۲۹۰ «بولوا مقاو هدنراسب
 .ردراو یسهشرباف دغاکو تاجوسمو ین هناخ ربقف

 ) دوانرآ» ] ات قلدوسبرآ | ی
 [ .تعحانم هنن راهدام هراسو ) ۰

Arneburg)طس وكت هیس  

 e غد غدوبنرآ
 لا اک ۷۳۵ ر (لادتسازو منیشاتضف
 دیصقرب هدنراسب لحاس كنغامربا (هبلا) «هدنسیقرش
 سا رو یسهشراف رکش «یسیلاها ۲۰۶۰ «بول وا

 .رد راو یرلدارخ هعلق

 كنيلاش یاشمآ ( ۸۳۳۸۵۲۱0۲ )

 (ورفنر) هدننکل# (نوینیمود)

 -وا یربن (هقساوادام) هک «ردیسهبصق رب كنغاجس
 كلغ یدک ود هنغامریا (هوانوا) كرېن وو هدنرز

 ۲۰۰۰ بولوا عقاو هدنسبراقوب هزنمولیک ٤

 | دورپنرا

 و باشت در جرات ۱ ۸۵ ۵ هبصق ون . رد راو یسیلاما

 ا
 ر

۳ 
 ردراو یرهشو تراهم

Arends) |وا ندن رامسر كناف + - 

 هدنس هبعس یرب وصد ثعقا وم

 خودم زر ٩ هدانق قصن كنسلاها «بونل وا س

 «شعوط هدنرپش (لیسو) هدنځګ را ۱۷۰۲ كدالیم

 .ردشعا تافو هد۱۷ ۵٩ و

 هک «ردشقیا فيلات جد باتک جاقریو «مشن راباتک
 س .ردرتا لناونع « قیبوکسم كرق» یر كرلنو

 یزه) یلغوا هللا ورا نونوا) یر ردارب كنون

 هراتعم تشک ضع ندد-ء دق ۱۳ ید (س وین رآ

 رد راج اا رشت
 ا
 ۱ دیرا

 ځرات ۱۵ ۵ ۵ هدنرهش (راتسنلاب) كنغلهقود (تلابنآ)
 شقآ تافو هدنګ را ۱۱۲۱ و «شّعوط 3

 هنافوصتم قلعتم هقالخاو دیاقع هدنناسل هبالآ .

 یتبقل یولنف كلاي الآ .هلعلوا

Arnûd)اور یاسور ناتسنورپ )1.  

 شم زاب رارا ضعد

 و 3

N (AH)دیر 3 ندنسالعو ارعش  
 هدنح زات ۱۷۹ دال تولوا

 «شنوط هد ریش (جروش) ) تان هطا (نکور)

 قلعتم هحگ رات .ردشعا تافو هد راب 9 ۱۸٦

 E لصا «هدهسا راو یخد یسه رەتعە هاب چاق رب

 ید زای هدنقح نطو تح و تیجل اا نالوا فارين

 هسنارف یرلیلایالآ هدنح رات ۱۸۱۲ کرد راعشا
 ند ۱۸۱۶ .ردشلوا بس هکعا چت یشراق هب

 ندکللعم «قردنلوا ماپنا هژیغ) رادفرط تیر = 7

 تا هدن روفقنا رف هد ۱۸6 ۸و :شلدا ین و لزع

 تا ی تی ندنف رطیاالایا یر هن ان وعبم سج ندا

 ها ییراعشا نا وبد رب هد ۱۸۰۵ و شلو ا

 رم
Arendal)تالاا كنايح  

 هدنتلارا SR | لادنر 1

eهدنسیقرشلامشهزبم ولیک ۷ ۲ كن رپش  

 كنیرې (دی) «بولوا هلکساو رېش رب یزکم اضق
 ۱ ۲ ل لای ضر ۸

 .ردعماج ینیاها ٩۸۰۰ و عقاو هدیقرش لوط ۷٣

 ک اا كنايف یا١ شننازوا ہدنچا رک .ربش
 رب لزوک ثیاغ «بول وا سس وم هدنرزوا دراهب
 نال وت هدنسشرزاق كربش یاعلت .ردراو یسه رظنم

 صوصم هنساشنا نافس «بولوا ظوفح هلا هطآ یکیا
 ردق ۲۰۰ قردلوا یلام,تكنسلاهاو یرلهاکتسد

 . ردبرلیا كب یورو تراجم

 و ه دنصم

 .رد راو ییئافس

 1 شه نددع دق تافل وم

 یکهدیلاش یاینالآ بول وا ندنس دین



 نیر

 (دسقاس) كنهیس ورب (۸۲۵90560) 5 اب

 وا همش دلمسا وب هنن «هدنسا غ لامس هزافولیک ۰

 «بولوا هبضصق رب مقاو هدنرانک كلوک رب ناشل

 بس :ردراو یسهام دین لیخو یسلاها ۰

 الیم مرا 5 «هروک هتاور «یوک (هسدنرآ)

 هنن رزوا ترا تکرح رب نالو عوقو هدنتسید

 عسو هل ضزا تکرح رب رکید هد ۱

 هلداوم شا رس ندنحاو ءرانوط ۳ . ردشخا

 (هبلا) ییاچ ۳ نالوا هدنماقم یغایا . راقیح ابرهک

  EAرولیک و د .

  e 1 1ا یسا هدایاآ

 -ول) و هدنتلایا (وینوغول) كنتکلم

 هسی وج برع هزم واک ۸8 رک
 لحاس كنباچ (سوقادیچ) نلیکود ,هنغامریا (وربا)
 یسلاها ۶ ۰۰:۰ ,.بولوا هبصق مر عقاو هدن راس

 كسم رانابسنا هليتقو هد رلغاط یکه دنبرق .,رد راو

 . روینا و راهراغم قوچ ر نالیشالک ۲ یرلقدلوا شیل وب
 . رد ر وئسم هلا رقم راڪشاو تازه یضارا یهدن راوح

fو  (Arendonck)(رون آ) ه5 ین  
 هد رس ا (لوپرو) تكنتلایا 2 ر

 كنلف ءهدنقرش هزم وليك ۱۰ كنرهش (لوبنرو) و

 «بولوا هبرق وی رب بیرق هیدودح
 . رد راو یسهش راف تالومعم همروا رومشم و یسیل

ONEهدیلاعش یایلاتا () 0  
 ي | | ونازترا

 هونحو هدنساضق و تلایا (هونجح )

 هفتم اتش ریکد قآ «ه دن رع هزم ولیک ۳۳ كن رهش

 | هدنرزوا یطخ یو ربعد دیک هیایلسرام ندهونحو

 لوب «یسل اھا ۳۸۰۰ تولوا ةبصق رب عقا و

 یراکشوک لزوک هدرراوجو یس هنگ قوماب و
 . زد راو

 و مس

 ۱ سرا

 یک هدنتساپتف كن نفزوک

 ه زا یسیلاها-. ۲ ۲+ بو وب

 ۳ د وخاب a ارا

 ینیدنلوب بک سم اكنتلایا

 هنر هب روا كحوسا ( ۸۲85 )

 ره دن رگ

 (هیل افتس و)ه دنف رطب چ كن هیس ورب

 یک نه لب رب ندقاجس جوا

 اھا ۰۰

 ۱ (یتتو) «هدتتلایا (دنالار و ینرغ)

۱6۵ 

 ۱ * یک هلیعسا یدنک هلیتقو هک رد رپش رب نالوا

 وا

 .ردشغل وب یکم كنغل هود (هیلافتسو) و كغلت وق

 «هدنسقرش لاش هزم ولیک ۹ كن رش (هيب ول وق) ۱ ا هدنتکلم 4

 عقأ وم دن رزوا ییاچ (رور) ندنرلعبات كنغامربا (نر) كن رهش (ع رو تسوا) و هدنساضق رولا

 هش راف ارببو فی وموقول ءیسلاها ۵۱ ۲۵ بول وا

 هب لع میراث «ینیدادعا بتکم «یسهنانکیلبیا «یر

 ةو ییعج تعارز «یسهیلع تیعج صو صح

 هدنفارطا «بولوا ربش رب یکسا

 لازنت یتیمها «هدهسیا هدقفلوس خد هقيتع زانآ قاطرب

 -ولیک ع برم ۷۹۹۸ , یصطس.ناریف انس, رد هادکش |
E ۸\٥ 

 . رد راو قانیتسا

 یسیلاهاو . هم

Arensbourg)كن دیس  

 هدنتط) اب رح 2 غرویسنرآ
 "۰۱۵۱۱ ۱۰ ۲. رگ رد هبضق رب یک اف هدنس هطآ

 مقاو هدیقرش لوط 6۰۳ ۳۷۲ ها لاش ضرع

 اس كنهطا ینامل .رد راو یسیلاها ۳۲۹۰۰ «بولوا

 مالغاصو نیرد كب «بولوا عقاو هدنسي ونج لح
 .ردندنراهاکت راص كلتشیا كا كقيطلاب رع .دلفلوا

 e ا یساضق وین را تم

 0F مق 4 E یسلاها ۰
 فا

 راوشا) هداينالآ _(۸۳۵۵۱۵00) )د ا
 - رب (نزواه رد وس عروتبح

 ءرد راش رب نالوا یک مان رب ندن رق است تالا
 نالوا تصنع هتسرم (هلا )تا رک

 كنبرپش (راتساودور)و هدنرانک ییاچ (تورعسن وا)
 ۸۰۰۰ بولوا عقاو هدنسیل اش ب رغ هزنم ولیک ۰

 ‹یراةقى راف زره دو" یا رک اشا
 هیت وا یییرط حجرا «یسیلک تیعج ییا ر

 هلیتفو .ردراو یسورنام لزوک رو یسهاعهزوم

 کیا ؛بولوا یرقم كنرلنر (نزواهردوس)

 ها ۰ نلب_زنغامس بس :ردراو هدقارس

 . رد راو و یس

y gl (Arnstein)كنم  SW»کیت ۱ رب واب ( رد  
J(داتسل راق) هدنتلابا «ای وقنا رق  

 هدنقیش هژنم ولیک ۱۰۵ .كنارپش هداتسل زاقو هدنساضق

 هنب رهن (نیام) ندغاص بول وا هبصق رب یک هیحات

 ۱۵٩۲۷ و عقاو هدندیک لحناس كن اج (نرو) نلیک ود

 ۰ ردعماخ اه ]اها

 . رد راو

 یسلاها ۱۲ ۰ تامل تم كبح ۳



 ندا

 كنهیس ور ( ۸۳۵۵۲۵۱۵6 )

 یدنتلایا(ع رودنار) 0

 هدنغاجس (تروفقنارف) یکهدنتسوا ۵ ( ردوا )

 لام هام ولیکک ۰ كن رهش تروفشارف روکذمو

 یزک اضق عقاو هدنس هنر وا كل وک حوا «هدنسیقرش

 «یرهناخ ربمد ءیسلاها ۱۰۵۲۰ «بولوا هبصق ر

 — .رد راو یراهشراه ییاجوسنم قومایو دو

 یسیلاها و «هرتمولیک عبرم ۱۲۰6 یعطس كنساضق
 رد و

 دنه ( 4۲1۵113 دوخای ۸۲۳6۱۱ ) | لنرآ

 ثكنس ع لحاس كناتسدنه هدن ریکد

 هدنلاش هره واک ٥٦ كىابعو هدنفیحآ هزم ولیک ۲

 . ردهطآ رب عقاو

Xu ( Arnemuiden aT 

 PE ۱ ندیوکرا

 هدنفرش هزه وک ۵ كن رپش (غ روبلدیم) «هدنسهطا

 رو یسیلاها ۱۷۰۰ :بولوا هبصق كحوکرب مقاو

 ك هلیتف و رپش و .رد راو یسهفقیئع رات آ قوح

 رب هاکتراجت هدنیصنم یربن وقسا «بولوا یلتیها
 رهش «بووروف ناهل هسا یدمش .یدا راو یناهل

 .ردشفل وا داشک لانق رب هدنسهرآ رېن هلا

 كن م ر وسا ) (-Arenenbetg ۱ 2 ی

 . رد هعلق رب هدنش هیجان (ایووغر و) ٠

 [ .هلروپ توخ ارح هتسهدام € نکنی ام 0

 هدنتکلم هناقس وط كنایل اتنا (۸۲۲0) ۱ ا

 كن وص

 (هن ورتلاف) «ب ول وا یسبج د رد كنب رانا ایلتبا هچت رنک
 دان اعبندنلم رب نالوا یعاشرا هزم ۱۳ ۵1 كنغاط

 یرغوط هونج ندنسه روا یسیداو (ونیتنساق) ادتا
 ( وحرآ) «بوود یرغوط هغ هدعب «قرهقآ

 هلامشو یلامش برغ هرکص «رک ندنحما ك:نسهووا

 « رد رهم 2 ردیا ناپرج

 سوق رب ردق هنیرپش (هوایشو) «بو ود یرغوط
 ندغاص ید ینیاچ ( هوایس ) هدارواو ءردا لیکشت

 كنهسنار ولف

 ندن زاغو ( هنیلوف) وغ) «هرکص ندکدک ندنجا

 هل رهب ود یغوتط هب ع ها ذحا

 «ك رەدى| دعا ید یی را وص ك رلباح یو را هل رور

 جد نقش ارش ) هارد J < سیب ود هنس هو وأ (هربی)

 رد ة رمد .رولیګود 4شب : روک و ونح ل رهک ندنحا

 هزنم ولیک ۳ قح ۷ ند ریکد هدنن ام 2 لیلام ور یرپش

 ندموق و روماچ یکیدک ود كرېنو <« ا شفلو قازوا

 ن را ۱۹

 ۲۰۰ هد ا هلتسازوا كرحاس
 : N ۰ یسیداو كن (وت را) . ردهدایز نده زام ولیک ٠

 .هطساو یرہنو یلاتق (A) «بول وا ردق هزبم ولیک

 ۴ یک ینیدلوا یطالتخا هلیرهن رب نک ندامور هلیس

 . ردشاحآ لانق ر جد ردق هب ( ون رویل) ند (هرمی)

 ۸ ۳1۱06, -Ar -) سوی و رآ دوخت

(nobius ) سو ع یجج وا كد رلیلام ور 

 ك رغم ینعی (ایاتیروام) «بولوا ندنساا۶ یدالیم
 كنك سم اد تاو ؛شعوط هدنعدق رهش ( هقیس )

 ینلذ ایتس رح ه دع «بودیا ا یتنایداو هفسلف

 هک رز دیدم باتکرب یش راق هزرظ شم < فا ا لوبو

 هدب دالیم a ۳ س

 تورا

 . ردع وبطم و د وح وم الاح

 شه اس اب هدا رام

 . ردشف زاپ ریش ار 5

 نوا ( Arnaud ) دان رآ دوخاپ دون ۳

 (رودایور) هددالیم صع ىجا 2

 ید ( بو رآ) رتا در کید نالوا ش

 كنحاق ر ندارعش نالوا شغل و هدا وروا هلیاونع

 اليم برات ۱۱۸۹ یروهشم كا كران وب مک سا

 (قرارتپ)«بولوا (د و رآ لای اد) ندا تافو هدنتسد

 ضمب كنوب .ردشغل وا حدم ید ندنفرط (تناد) و

 .. .رد دوجوم هدنسهناخنک لم سراب یرامشا

(ADA TEتچ مارا هادقلو ات  
 ا e ۱ دون را

 )ا رب) كنايلاتبا هدنخ رات ۱۱۰۰ كداليم «بول وا ند

 بودن هدسنارف نکیا جک و و هد زیش

 هبایلاتا ءهرکص ندشموادم هتس رد ۵ (زالبآ) تدمرب
 حالصاو قيس ییابهرو : شوا بهار «هلد وع

 هک ایحا ینلنایتسرح یهدننامز كن و راوح «هما

 مارح كلاوماو كالما هب ابهر ةفلاط ۰ بودشیقل اق

 رب نالوا یاب CELT «ندنکیدتا ما زنا یتغیدل وا

 غل راص هحالس ,یشراق هابهر ا قلخ قوح

 .یدیشل وابس هنعوفو رلاغواغ كوي هد رارېش ضع

 یسیناحور سلجم (نارتال) هلا (ناسوتبا) یصکیا انا
 هبهرحش وسا هد ۱۱۳۷ ءب ولوا موکحم

 (هرکص هنس ید هدهتسا شوا ر وب کيکح

 «بو ود هی ام ور ار وک ایی کد كتش ررادفرط

 یججوا هللا (سویجناول ) یچکیا بقاصعتم یرر
 ید یهیسایس روماو ؛درط یراباب مان ( نجوا )

 . با امحا یتیروهج,«كرهدیا جرم هلا هینید روما
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 هب هناقس وط (دون رآ) «هجلوا قفوم هلوخد هنامور

 روبخ هعجحاق

 هلیتف رعم (سور راب قیرد رف) روطاربعا نانل وا توعد

 كنوب هليا ملت هننیما ریش امورو «تفرکو ذخا
 یسأر هروک هشاور رب «هدنخ رات ۱۱۵ ۵ ندنفرط

 - وا رانلاب قارحا 8 هروک هتاور رب رکیدو < عطق

 . ردشغل

Eرع یعجوا نوا ( ۸۲۵۱۵۸۵۵ )  
 ۷۰۳۳۸ «تولوا ندنسانع یدالیع

 ۱ هل و) یک ه دنس هعطق (قودکنال) تنهسنارف هدنخ رات

 موج ایک بط .ردنشغوط ر (هون
 هد هینن د روما بول وا یحاص لوط دب هدداقعو

 سلم سراب «ندنغیدلوا یهذم رب ص وصح هنن دنک

 هايلجس ,ندنفیدنل وا ماپتا هلضفر ندنفرط یزاعم
 ۱۳۱ و ؛شعا اصلا ه(قیردرف) لنوغارا «فلرارف

 . (نالق) یجشب اب نانلوب هتسخ هدنسیدالیم خیرات
 ضع هداینک .ردشا تافو هدلو نک ر دیک هغقاب

 شتا تشک ینحارتا روک شعب هلراضماح

 ثكتسالع برع یرلتو هد هسیا یوم ینیدلوا

 . ردنونظم یشوا شلآ

(Arnaud - Amalrie) 

 هننشهداه »“ % قیرامآ » ] | ق وب اما دورا

 | .ه روی تعخارم
(Arnaud - Bacular) دالوک اپ دونرا | 

 | .ندن 1

 رن ڭكلياو نج و هد سران هد 1۷۱1۸ بول

 رظن كم رد رف یلارق هیسوریو كزنللوو رلربا ییدتا
 هد كن یرارتا یک هرکص ءهدهسآ شلوا رهظم هنگام

 تاج هدتلاق من هد نخ را ۰ ۵ ءب ویل وا لوبقه

 . ردشمهر و

 مس

 ۱ لونرا
 ایت واق) ادتا بت ول وا

 نامتیْس) :ه دنخ رات

 ةیدنک هدهبیواب ارخ ھو ؛شفلوا بانخننا هتفللارق

)Arn1(ندنلست كالراش كوي  

 یعورشم ریغدل وكنام ول راقیلا زقرت واب

 ۸ ۸۷ لدالیم نکا یسهقود (

 ااه رح دن و زوا یافو لا( اش

 «بودیک هامور :ه رکص ندقد رب دتی اط لارق ایلاتنا

 ییحات قلروطاربعا هد A al د ( هسومزوف ) اا

 | هدادما ندنفرطااباب هدارواو ؟شلوا

 | وا« ندنسایدا هتسنارف

۱ 

۱۷ 

 ییامور ايدام هنس نواو «لیکتشت .نایعا سلجم رب
 (نایردآ) ید رد 31 (رح و هد هسا شا هرادا ۱

۱ 

 .ردشعا تاقو (aE ه رکص ندکدتا

 نارا

 بولغم یرلیل ( هواروم) هلرا ( نامرون ) و ؛شیک
 لغوا

 « رد روپشم قل « قجوح » هک ییول زور

 ران ایچبول راق نروس تموکح هداینامرج
 بقلم هلیبقل « وتوک » (۸۱۵منآ) ۱ ده

 هدنافو كنيول ىج درد «بولوا
 ٩۱۲ ددالیم «قرهلوا باتا هنفلهقود هرب واب

 ؛شمروس تموکح كد هرات ٩۳۷ لد رات

 یروطارما ایامرح هدننافو كني ول « قحوح » و

 ۳ اسهلوا قذوم «هدهسا شعتیلاچ هغل وا

 . رد ربخآ ك

 2 وی
 و هطفاحم ییئوروم ثالم تن رد لغوا

 ؛بولوا یعس هلیسا ( لونرآ) هن لغوا یصکیا
 یرکادح كننادناخ (جابسلتو) دم قن وق (نیر)

 نا هریواب هد ۱۱۸۰ نادناخ وب هک «ردتشلوا

 . زدمک , هم ووح

eك (رتول) یارق هسنا رف (41) ۱  

 لارق «بولوا یعورشم ریغ دلو

 هنغل س ورقسپ شاب (سعر) ندنفرط (تیاق ع وه)

 «بونلو هدنبلع كلارق و .هددسیا شغل وا نییعت

 «قرهیاطلارق ی (لراش) یسهقود (نرول) ی ؟یعاسا

 لارق | رخ ودر ؟ لئ ند دنت ندنکیدتا یو

 هد۱۱۱۸ و ؛شفلوا بصن ندیکی ندنفرط ترور

 .ردشعا تاف و

(Sf Arnoul)ںد را دار )| لوترا 1 نادر ا ك و  

 بول وا نده ز ا رع

 یک تقو واو ندق دن و 2 انتعم ضب خدا

 سس راق «هرکص ندقدل وا تلا هن زاهفیزتنا رلارق

 یہ وپقسپ 2 تدمر «بولوا بهار هنن رزوآ یافو

 .یدیشملکح ها و زنا هدن رلغاط (دسوو) ه دعد و «شفل ون

 ا حنا .یسط رو هدنتس ۱۷ هانی رفا سوعشیغآ

 جو ون وا
eتل ژان را دوغناب  ES (ADA) 

 0 E ۱ تلورا
 هد ۱۸۳۶ و «شغوط هدسراب هدنسیدالیم رات

 شال التخ | او
 هج «هد هس شلو تاررش هل راول اه یتید

 ردها تافو

 زا a رکف

 تیروهج هدنرلادتیا



 نارا

 ربازح هدنندوعو ؛شتنک هرصم هدنربارب كرودا

 هنغلاصعا ی نوتفلاراد هدعب «هنکلیلاو هععس

 :یدیشقلوا بانا ثوعبم هنانوعبم سلم و «نییعت

 شل ندنتفرط یادناخ نو رو هدتخ زات ۰
 ٠شس وا فن ندهشنارذ هل الع ۰ ندنعلاضعا ف راعم

 هد۱۸ ۲٩ «بودا تدوع ههسنارف هد ۱۸۱۹ و

 هرکص هنس تردو «هنغلالضصعا فراعم سج ندیک

 :ردشفلوا صن هتل سهیءاد تداتک ور وک تم سل
 ترابع ندراهباکح موظم ضع و ند راعشا هل را اه

 .ردتشفلوا رشن هنیرزوا دلج زکس یران آ نالوا

 لتیمها كب هی لزوکرب راد هنلاح ذرت کاپ و
 نایتسول) لغوا ےس . ردزاو یاد یرلءهرطاخ شب
 ۱۸۲۱۳ «بوغوط هدنخح را ۱۷۸۷ كداليم (لیما

 زاب ردلابه :قونح رب ید وو «شعا تافو هد

 هدف

jl ۳دل  Ant. Arnauld) 

 9 سه ع یجتل E ۱ دلونرا

 ها و تناضع هک ء ردناد ووآ رب نوههم شماسو هدید

 هدنپل قراعم سلجم هسنارف «بولوا روهشم هليتق
 هک ءردتشعا داربا قطن جاقرب هدنبیلع كرلتیوزح و

 .ردرلشفاوا عبط هلئاعفد ؛بولوا لوبقمو روهشم
 ۲ «شگعوط هدس راب هدنح رات ۵ ۰نلدولم

 لئان هننافتلا كنب زنه ىج
 وا بصن جد هنغلاضعا تلود یاروش

 یک درد .ردشعا تافو هد

 لا

 یسیضعب ندنرلحما «بولوا یدالوا ۲۲ .یدیشه
 هروراشعا ت تیک

)Robert Arnauld)ج ملا فت 1 a 

 3 و هدر را ناب 1 داونرآ
 تافو هد ۱۱۷ و «شّعوط هدنس را هد ۶۹

 ه (لایآور تروب) «بوکح لا نداید
 . ردشا رع راما هلغقاب هسهعغنابو هلفیل ات «ك رهلیکح
 جارو راهم وطنم ضعب هنارادنید هان راعشا قوح رب

 ینتار اح ضغب. هلیلاح ةجرت یدنکو یراباتک لاوحا
  eردشعا ۱

 ۰ ردشعا

 مت
 | داونرا

 رآ نآوتناو یردار دل ورا ترب

 ۱1۱۲ :کدالیم «بولوا: لغوا یم رکب دل وت
 . ردش | تاف و هد۱۷ ۹6 و «شعوط هدس راب هدنخش ر

 بولوا یحاص لوط دب هدهراس مولعو داقع

 ور هجرتلافن ۲ (۸۱۰ ۸۱۵۱۵۱۵۱0)

۳-4 

 .ردشعشاغوا هلن افیلات

 ۴ یا ءنالخا رات ؛تاییدا هلا هینید تاعزانم |
 . . ردشم زاب باتک دلج ۱۳۵ قلعتم ه هیضایر مولعو

  رثک۲ :هلکغا مارتلا ها 3 (سویئسنای) هددباقع
 یالوطندنوو ؛شمریک هلآ هعفادم یهذم و ینیرع
 ترو) «هلغغلوا لزع ندنکللعم داقع هدن ونفلا راد

 ۰ رار هلن رلتقیفر ضعب هداروا «بولیکح ه (لایاور

 كتموکحو هیاحور یاسر

 | ید یشراف هراناتستورپ نوجا هلازا ینتموصخ
 نوا هدنند وع هس را «هدهسیا شم زای باتک جاق ۳

 یتکیدلریو ما نوچفیقو ندنفرط یول یج درد
 كردا رارف هلبکور ارخ ومو ءافتخا «هجل ۲ ربخ

 (هلوقی) قیفر ۰ ی انوا

 هرکص ندنافو» ءهدنکیدتنا فیلکت یحارتسا زآ رب

 کدی ی ؟ردیکو یا تج ارام کردا دیالالا
 (دل ون رآ هقیلحم 1) یسهرهشمه كن و س . رد روهشم

 (لایآور ترو )نالوا شلدیا نیست ندنفرظ یرد

 - وینسنای ءیک, یردارب بول وا هبهار شاپ هدن رتسانم

 اروا هرلتکالف:ضعب ملک ما رملا ینبهذم كس
 f یسءرشه نالوا فلخ ات نکردم

 ندنایداو هیند مولع (هقیلح ۱) رکید یسهدیفخ هللا
 . ردشفل وا شنو عج یرلب وتکم ضعب هل ولور ېب

 دعت كلام کهداشرما 0 0
 E 4 ا رلازج ۱ دورا

 تعاجش زاربا هدنابراح نالوا تنم ینلالقتسا كن

 ؛شهل وا نییعت هنغلن ادنام و 1 دن رز وا یا

 عقوم (تناو تلنو) ىكەن رق قرویو رخ مو
 ر ینیدل وا نیسم «نکیا ام هئس هعفا دم كنم

 ال عزا ۱۷۸۰۰ «یرهلوا ریکلد ییالوط ندازج

 :نکیا هرزوا كا میلتست :راریلکنا یقوم «هدنسید

 روب هاڪلاو ا و ا ر سد «قرەنلآ رخ

 خالس لامعتسا نہا ینطو ربارب هلرلریاکناو ؛شلوا
 2 . ردشعا

ls 4T7حس  Sophie Arnould) 
 0 0 | داوترا

 - فا ر»هروهشم كنسارب وا سراب
 تیاغ ڭكنسمس و ھل راهم یک هدنایسح رب وصت اه فیت

 ا 7 لو تربش هوا شزم
 .اونع »¢ ةنایدل ون رآ « ی)هتکن «هعل وا یراهم ید

 هدنخرات ۱۷۰6 ۰۰ كالم اا ردنشه وا شن و عج هات

 .ردش ا تافوهد ۱۸۰۳۲ و «شعوط هدین راب



 ۱ دلوئرا ۰ ۱

۱ RE: 
 )A010( ماپضنیت ون ) كنءزیلکتا (
 كنب رهش (مایغتس ون) و هدتتلابا 1

 , ETءبولوا هیصق رب هدنسیقرش لامش 6۰۳۵

 هناناویحو یرهشراذ و «یسلاها
 رد راو یرازاب 4 ص وصح .

 یصج وا نوا كنايلاتبا )401٤0( یا
 دن ارام ریهاشم یدالیم یصع ر

 ندنرد هدقلراعم یلغوا . ردیعسا كناذ کیا لغوا ابا

 هحسوا ید مدقلشا رویه یک ینیدل وا رهام ًاهد

 هلج یساسیط (اب رام هتاس) ی هد هسنا ر ولف بول وا

 . ردن دنس هب راف 3

err 4مربا (راول) هدهسنارف  - 

 تا هدنلغاد یسهضوح كع نونرا

 قچلآ کهدنلایا (هزورف) هک «ردیاچ رب عبات هضیرہن
 ندکدکع ندنجما كتتلایا (هیل آ) ءهلناعبن ندرلغاط
 ایزاوتم هل رېن (مش) «بوریک هتلایا (رتش)"«هرکص

 ینیرلوص دزریاچ كچ وکو هرد جاق رو «یرهقآ
 ۱۰۰ یرغوط هنرغ لاش ندونج هلا ذخا ید

 كنب ربش (نوزرایو) 2 رهدیا عطق هغاسم كلهرتعولیک
 . رولیکود هم ره (یش) a تفآ

 یزع لاش كناياپشا (Arnoya) ۱ هروئرآ

 رب هدنتکلع (هعلاع) ناک هدنفرط

 هدسوی اب) ءا ندنغاط (دمام ناس) کا چ رک

 رو «كرەک ندنحما كنب ارش (زیرال )و (ساغلوم
 - امرا (وینیم) ندنلحاس لوص هدننرق یدودخت ریکت

 . رولیکود دنغ

 ۔انش ییسوم ربهاشم هرتلکنا (۸۳۵۵) ۱ ۳3
 -ا ۱۷۰۸ كدالیم بولوا ندنناس

 تافو هد ۱۷۷۸ و «شغوط هدهردن ول هدر

 ؛شهپی ینیراهتسب دلار وا روهشم قوجرب .ردشعا
 (ایاتر) یرکید ء« تنطلس» یعی (لور) یرو

 .ردشع | بیر قرش یه e » زن ینعی
 ۔ امرا (نر) ہدکنلف (۸:۵اع») ماهنرا

 .رذلک) عتاو هدننیع لحاس كنغ €

 ا 7 3 رد رپش ر نال وا یکی ,كنلایا

 ضرع ۱ .EN مدنی وچ قعش هزمولک

 ؛بولوا عقاو هدیقرش لوط ۳۰۳۶۲۳۰۰ هللا یلامش
 :یسیلاها ۰
 هتسخ ترد ءیساسیلک یلآ «قرهلوا ضو «رلکیل

 تیعج رب ءیشکم جاقا رب «یسهناشمیتی ییا ءیسهناخ

10۹ 

 ۔وتق یسکیاو هرلناتسنور یدرد

 ل زا

 -اغ ءیتیعج رب رکید صوصحم هبیعیبط حیران «یسهیلع
 ۔راو یراکش وکو یرلهاکج رفت «یراهچگاب لزوک تی
 هاب < زب «هدهسیا قلعتم هناب وبح یتراجت چلا . رد

 .ردراو جد یرهشرباف هریاسو نویاص خاچ
 ,Arnheim, Arnim) | دوخاي

 .ادناخ ۳ یلکتلف ا ايا ماهنرا

 «بولوا هدنصع یجنوا ك دالیم دیم هک ءردی

 .رد (ژروژ ناژ) یروهشم كا كنساضعا

 و هدب رهش (قرامرکوا) هدّتیس د الی را ۱۸۱

 ۔وا»و شا تافو هد(تسرد) هد۱7۱۶۱ «بوغ

 تان و

 هد هب راح نالوا روهشم هلیم ات » هب راح اه زون

 بم زآ رلیلح وسا هل رلیل ات وسقاس بودا ذوق یارحا

 . ردشق و جد هد رل هغب زنا ضع+ ٩ ه دنس

Terre d’ Arnheim (لانس لحاوس ایلارتسوآ 4 یضدا ماه 1  
 (روع) ;dl نفر وک (ب رانب راق) هک «رددعطق رب ندنس

 » ايل ارتش وا یاس » «بولوا

 تعحارم هتسهدام « ایلارتسو۲»] .

 عفاو ی یربک د

 ردقحم هتسو رادا

 [.هیروپ
(Arne Magnussen) ۱ 0 E 

 ۔وا ماع رہ یلمدنالسیا ]72
 ۱۷۳۰و «شٌعوط هدنح رات ۱۱۲۰۳ كدالیم بول

 وق) نالوا یتبا ب كن هقر راياد .ردشعا تافو هد

 «بولوا یربدم نیک وه هدنن وتفلا راد ( (ع ابی

E EAتام ولعم قوح ر «هرزوا قم زای نح رات  

 هدتیرح رب نالوب عوقو «هدهسیا شمالپوط زانو
 -وم ژن او كنم را و «ندنکیدتا توف یرلن و

 ؛شم زای نح ران كن هقراعاد زکلای .بویمهوا قق

 یسیزاب لا هنس هناختک ینونفلاراد غابنیوق هدننافوو
 ردشقارب باتک دلج ۱۸۰۰ ررح هلا

 اس قرش بونح كناتسدنه (۸۴0۱)
 یی ونح حس هنسهرادا سرادم هدنلح ۱ فرا

 هرنمولیک ۲۷ كنبربش توکرآو هدنتلایا (توکرا)
 كناچ ر نلیکود هنرپ (رالب) ندغاص «هدشوئح

۷۷ 

 لتیمها كب هیتفو
 قردنلوا مده یس معاق نالوا شفلو نتمو

 . ردشلبا هلشف رب ص وصحم هنن رکسع رکنا

 قرش لاش كنايناپسا ( ۸۳۵۵۷9 ) ۱ ا
 كتنکلم (هیولاتق) ناک هدنفرط ] ۲2

 ۲۰ لا ضرخ ۱۰۱ ۰۶۰ یدنرزوآ

 .رددبصق ر عقاو هدقرش لوط

 هس رب



 و را

 هزیم ولیک 4۲ كن رهش هنولس رابو هدنتلایا (هن ولس راب)

 ر وتسم هل راعشاو هدنلحاس ریکد قآ «هدنسقرش لامس

 وا هبصق رب یزکیم اضق عقاو هدنتل | رهن اط رب

 ۱۳ ۱ رد و لاها ۵۱۸۰ ۰ تول
 دلینسا « یسب زا خ(اط» ین (تنوم لد سی رآ)

 نوحا قیر هبهبصق و «ندنیدنل و هبرق رب یکسا

 ۔ایل .راربد ید «یسی رآ ریکد » یتعی (رامهد سی رآ)

 هد رپشو «یهاکتسد جاقر نوحما نافس یاشنا هدنن

 یرلکش وک و یرلغاب هد راوح .رد راو یتکم هبرح رب

 روهشم هلیما « یاج كسوتب» هدننرق .ردقوح

 وا قاجص هحرد ۳۸ یوص هک «  رد راو هجا رب

 . ردعفات هبهیاصعاو هب دلج ضاما «بول

N AY eنت سا  
 هدنح را ۱۷۸۱ كدالیم «بولوا ) ۰

 ور) .ردشعا تافو هد ۱۸۳۱ و ؛شقغوط هدنیلرب

ELناتو رها  Eی هی یا  
 رکنا تشهد یسرنک | درهاکح ینیدزاب «بولوا

 لا تاب را هباکح .رد ولع هار وصت كناعوقو بیرغو

 ۳تا ندا ونع 6 سرولود هتسش وفا یر ویشع

 عج یرللاصم هلرایقرش نالوا لمعتسم ماوملانیب هد
 هباکحت قوح رو هصعوج ییا یاربا یرآ «كرەدىا

 - وز كنو -- .ردشعا یشن راعشا ضعب هل رباتک

 «بولوا ندراهررم روبشم ید من رآ مادام یسهج
 جاق رو «شفلو هده راح هلا ( هنوک ) روپشم مکح

 اک تن 9 5 رب هنن رزوا داخ یا حو «باتک

 -وا هروهشم هلیعسا (هنین) نیداق و .ردشم زاب ید

 -ا رف) کهد (نیام) هد رات ۱ ۷۸۵ ددالیم ءبول

 ثافو هدنیلر هد۱۸ ۹۹ و «شغوط هدن رپش(تروفقت

 .ردشعا

 هنا ایلارتسوآ هدربک طيح رحم (۸۲0۱) 1

 (هروفارا) عقاو هد زار که

 نیقب كب هنیراربرب فک ردرلهطآ اط رب هدن ریکد
 طاح هلرایف قارطاو شراب هلرللانق «ند رلقدل وا

 ضرر نا ۵9۲ ۲۰ راروت رول یک هطا لوس رب

 نوری نو A ۳۰ لا ۱۳۲ و نون

 قرشصوصخلالعو یرلفرط ره «بولوا عقاو هدنش

 -افس «ندنف دل وا طاع هل راغیص و ایت ناجم ھهج

 . ردلام ندرلفرط ضعبو «یهکلهت كى یسەمشانب كن

 هارت «هرق «یاقروو «روروف : یرک وپ كا ران وب

 ۳ و را ۱۹۰

 ۳ قوح كن هدن لاحاس درهطا و .ردرلهطا روشامو

 ۳ "1 لنوب «بوقبح یسهغابمولپق کدو فدص ءيا
 . وا شا دقع هل واقم رب هدا و ها لاها ا

 .اهشاو تاناب ك رلهطاوب ۱ یم رد ناف نال

 لا یسهما ندنجما «بولوا یلتوقو قوجكب یر
 ۔ا) یسل اها ك رايك ه دنف رط قرش .ردراو یرانامروا

 یراکن ر هک «راردیوسم هنم وق (اروفلآ) ندنسنج (وب
 ؛نوزواو كتسک و یرلنور «هدنفاهایس موروق
 «بولوا رلمدآ نکاس ران و .ردابقو قوح یرلحاص

 هلیعرز یشماق رکسشو جرب «یتابق هلا سناتب خو رب
 تروع ریس زکلاپ «بوزک قالبح .رارولوا لوغشم
 دریک هدنفرط برغ .رارالغاب لاقشرب هنن رب نوجا

 لها یسرتک ۱ :بولوا ندنسج ییالم هسیا یسلاها

 لوبق ینانایتسرخ یرارادقم ییزج ربو «ردمالسا
 رلیلکتاف «هدردهسیا عبات هکنلف رهطآ وب .ردرلشخا

 هد رلدطآ ؛بوتوط هدنراراصحا تج ینراح .هجاساب

 و هک ءررو ریدتل و عم ترد زکلاپ هلشاعم یزج
 ید یتشاظو كل رنویسیمو یللیکو تموکح رله

 هروک هشاور رب یرادقم كنيلاها .راردیا ارحا

 نوا و هکلاب هروک هتاور رب رکیدوآ ۰

 ۱ . ردن رابع ندیشک كی

 « راول عد هروا» كنهسنا رف (۸۱۲00) ۱ ۳

 (سیلوق] كنساضق (مود وتاش) هدنتلایا
 لاقشهتم ولیک ۱6 كنسهبصق (سیلوق) و هدنسهیحات

 نیما ۵۰۱ ا هبرف وب رب دنس
 . رد راو ا یسا رو

 « هن ريب تسوا» كنهسنا رف (۸۲۲۵۵۷) ۱

 (سریناب) و هدنساضق (سریناپ) هدنتلایا ]

 هیحاس عقاو هدنسیفش بونج هزئمولیک ۳۲ كن رهش

 یسیلاها ۱۳۵۰ بولوا هبصق كح وک رب یزکم

 .ردراو یرلقاجوا زآونرآو مرمو

 ناک هدنسی غ بونج كنيح (۸۳۲0۷) ۱
 ( ٽٻي ) هلیسهیمالسا تکلع (نانو)

 یشحو نک اس هدن رلبداو یره ( غناک هجول ) هدنسه رآ

 ۰ . ردم وق

 «لحاس نوتلآ» كنهسنارذ (۸۲۲۵۵۶) ۱
 هدنراوج (هزنلوک) هک ءرداچ رب هدنتلایا

 نوپنوک و نوئوا ءیارآ ؛بوقیح ندنلوک (نوتولپ)
 ۱۳ رد قوح ریو. رک ندنصا كشرارهش



 . رولیکو د ۱
 نالوا یخاشا ندنربش ( نویی

 و زر

 هر (راول) هدنتلایا « رآول عم نوناس » «كرهدیآ

 :دوک «بول وا هزبم ولک ۰ یسارج

 | یرب كلءزتمولیک ۰

 (اللوزنو) هدیونح یاشمآ (۸۲0۵) اورا
 كح وكر هدنتلایا (روف) كنتروهج ) 7

 تیاغ كږېن رب نالوا یمس هلمسا وب هنن هک «ردهبصق

 . ردعقاو هدی ونج ضع ۱۰۲ ۳۰ و هدنسیداو تبع
 كه دنغاط (اورا) نالوا هدنسبب ع بونح كن هبص

 .رونل و یندعم ربقاب قوح
 نا

 اس یسریزج (هرتاموس) «هدن زاغوب -
 ٩۰ ندنلحاس یسرزح هبش هقالمو ۵۰ ندنلح

 هک «رد رلایق و هطآ اط رب مقاو «دهفاسم كلهرتم وایک

 -غ»و « اورآ رودم» «« اورآ نوزوا » یرلک وی كا
 كنسيجم رب نالوا یرلکوی لا .ردرلهطآ ورا ی
 قح آ «بولوا لاح رلهطآ و .ردهرتمولیک ۲ لوط

 . رردیک هغمالوآ یسهغابمولبق ریکد رلییالم

AS TAهد و ئاق  

RS ES 
 نک اس هدنرلغاط (هداوناربس) هدنتبر وهج (هنلادغام)

 ل راک وک ویو هایرلکوک تاتابن هک «ردموق رب یشحو
 هلرکش عون رب ۍراقدزاقیج یرایدنک ندنسیضعب
 قحم آ «بولوا هدرادقم یلزج راتو .ررنلس
 یرلقدلوا رب هلیموق ( قاوارآ) یکهد (الئوزنو)

 و

 (رابم)كن اتسدنه (۸۳۲۵ار ۸۳۱۲۵۱) ۱ افرا

 اسب لحاس كن رم (هنوس) هدنتلایا

 ینالوصح دیوح «بولوا هبصق كجوک رب هدنر
 .د روپشم هلیلاعا دغاکو

 (هنوبسی) ك ریکترو (۸۲۲۵۵) ۱ دورا

 .aE رار لیسدیحاو

 وا)و هدنساضق (نرولوا) «هدنشلای | ید ورآ
 هدنسیقرش بونج همولیک ۱۸ كنرېش (نرول
 دوی رب یزکرم هیحان هدن راسي لحاس كنب رب (هواغ)

 هعقدلواو یرازاب ؛یسبلاها ۲۰۰۰ «بولوا هیرق

 | n | هد هقنا رفالی و) یدنتلایا

ENN 

 | « هنری تلا» كنەسنارف (۸۲1)

 قم ام اه کا ۳ 7 |

 یشزاف هرایلامور يزاروبشملا كران وب بولا | تیوی) هدندنه طیحم رح (۸۲۲۵۵5)

 ید رابع ندن عآ

 حس

 و را

 °۹۸ یسلاه اها كن سهیحات بسر وام

E 

 لاغ ا ی 1

 زر (دنرووا) ییدعش E ندنماوقا

 - وا یرهش (ایووغرج) ادتبا یرازکرم .رلیدبا نکاس
 ندنفرط یصیق یرادس امور لرهش و بول

 کلم یتیرهش (موتنوتسوغوآ) «هشیرزوا یبیرخت
 نلید (دناروف تن ومرلق) نوکو هک «یدرلشعا دانا

 هرادا هلیتفرعم رادکچ .ضوصح ا .ردربش

 هلا ( تیوشی ) نالوا شا دادما هر (ج وریول ۲)

 نالوا ییفادم کهرکص كا كنم وق (لاغ)و (لیتلح)
 . رد (سکیروتجنیجرو) یلغوا

 كناي ایسا (۸۲022 د وخاب ۸۲059)

 تیک هل اغ | ناک هدنسبغ لامش

 شمربک هنجشآ كنرف هدنرثیا (هردا وت وب) و (هنروف)
 تنش ربن (الوا) لح نرد كا هک «ردزقرزک رب راظ

 نانو قوح هدهروکذم ةوطق

 یرالحاس «بولوا یکویب كا كرازفروک ندلیبق وب
 : هد اقر و «یاه چاق رب «هلغل وا ییلنقمح لیتر یک كم

 هزورا

 (هزورا) کوی كأ ك راهطآ و هک «رد راو یسهطآ

 قیلاب قوج كب هلیتقو هدزفروک وب . ردیتسهطا
 تراح لیخ «بوقبح ینیلاب هیلدراص صوص) العو
 «ندن راک د ربتس یرلقیلاب رايح قلاب هددسیدیا رولوا

 E ضرقنم جد

 تسوا» هدنب ونج كن هسن ارف (۸۲۲09) ۲

 رب هدنرلتلایا (سرز) لا « 9 سرد
 رش لاش لاعب ندنکئا كنغاط (هنب) هک «ردیاچ

 ملا اورا ییرهووا (هسنازلپ) «قرهقآ یرغوط هق
 EL کد ندکدتا حطق هثاسم كلهزنم ولیک ۰

 . رولیک ود هنغامرپ ۸ اود

 اش یاش ما 16 ی

 01 E كلام 7 ۱ قوتسورا

 رېن رب هدننیروهج (نم) ندنریهاج نانلوب هدنتهج
 او تیاغ ءهلناعب هدنغاجس (یناناقسی) هک رد

 هفاسم كل هزم ولیک ۲۰۰ .كردک ندنحا كرانامروا
 « قیوسنور یکی » 2(نوینیمود) «ه رکص ندکد تیا عطق

 (ناژ تتش) هدنتل ۲ كن رهش د (یوسورا) هللاا

 .رولپک ود هنغام ربا

۱۱ 



 و را

ac تالام (Aroostook) ( . ی oT 
 -وهج (نم) ناک هدنسیقیشلاعش ۱ قوتسورا

 و «بولوا یغاجس ايو اضق ینعی ینلتنوق رب كنتیر
 غو «عقاو هدنفرط یکیا كربن نالوا یمس هلمسا
 ۔اسم «قرەلوا دودح هلبتلایا « قیوسنورب یکی » كن وینیمود ید اقرشو الاش «هیغاچس «هدانق تلآ»
 «هد هسا هزم ولیک عب رم ۱۲۵۲ یسهیعطس هج
 هلرلناهروا عساو و راقلابق «رلاوک یرلفرط رثکا

. 
 رد راو یسیلاها ۲۰۷۰۰ قم ندنیدل وا روتسم

 هدیلامش یاشیمآ (۸۲005۱0016) ] هم رم

 و كتنتکلع (نوینیمود ) ۱ قوتسورا
 هلمسا وب «هدنساصف (ایروتشو) «هدنتلایا « قیوسنورب

 هن راراوح «بولوا هبصق ر هدنرزوا كر

 .ردرلشا ناکساو ت ریه رلیلح وسا

Eا0 A)او هدن ونح كنایاپسا  

 سلدنا لق نم (ايسولادآ) 8 0
 كنيرہش (هوا وه)و هدنتلاا (هولئوه) «هدتکلم

 یداو) ندل وص هک رد هبصقرب هدنلاعش هزنم ولیک ۰

 لعاس تنمرپم (مزناس) نالوا بضح ها را ا
 ۲ ۷ بول وا عقاو هدیداو رب لزوکو هدنراس

 .رد راو یسل اها

 نالوا هدنلا كنا اپسا (۸۳۵۵۵5) ۴ ۳
 ۱0۳ ی فتا

 تنسهرب زح (هملاب) ندب رلهطا هب ران

 ءبوا وا هبصق ثحوک رب عقاو هدنس ع لحاس

 . رد راو یسیلاها ۱ ۵
 ام (Arok-Szallas) یاب

 رها دن ;PAE ۱ سالاس قورا
 بول وا هب رق كوي رب هدنساّصق (غی زای) كتتلايا (سو

ERیتعارز «یرلغاب قوح كب .یسلاها  

 .رولوروق ران هعفد کیا هدهنسو ءردراو یناناویحو

(Arouca) ۱ 8ایا (ورود) 9  

 (ورود)و هدنساضق (وریوا) هدنت) |
 یکم هیح ات عقاو هد رزوا كناچرب نلیکود هنغام ربا

 . رد راو یسلاها ۵۰۰۰ بولوا هبصق رب

a 2 3(كدلاو) كنابالآ  

ERE OSاستوک  
 یکیدتبا تماقا هرزوا تیرثکا كسنرب هک «ردهبصق

 -روفقنارف .رونلوا دع یزک ص كکلسنرب وب «هلغلوا رب
 -رلعب اب ل(نسو)و هدنسیقرش لامش هرتمولیک ۱ ۲ كن

 هدن رزوا ییاچ (هتسیو) نلکود هنن رېن (لعد) ندب

 ست

۱5۲ 

 یرلاسیلک لزوک «یسلاها ۲۳۸۰ ؛بولوا عقاو

 اب هلیسی زای لا كیارس و .ردراو ییارس رب عساو و

 مس در ؛یسهناختکرب كوي یواح ییهردان تک" شر

 هرلهیلادم و یبیبط جرات «یسهلاص رب ولع هلرلدح ولو

  كنايالا هبصق و . رد را و یسهناخ هزومرب ص وصحم

 یدرک اش هلا (خونار) نالوا یشارتلکیه روهشم دا

 .ردینطو كماسر مان (شابلوناق) و ك (سلح ر)
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 هدنتلایا (هروای) یدنلخاد یسهضوح

 ندلوک رب نالوا فورعم هلمسا و هنيا هک «ردیاچ رب
 ولک ۷۰ لا ذخا ید راهرد قوح ر «بوقیح

 ندغاص .هرکص ندکدتبا عطق هفاسم رب كل هزنم

 7 .رولیکود هنغامربا (رآول)

 ۱ نورا

 «قرهقآ یرغوط هونج هدعبو هغ ادتبا بلا ناب

 كنرېش (لدورآ) «هلا ذخا ید ینیاچ (رتور)
 عطق هفاسم كلهرتمولیک ٩۷ و «ندکدع ندنجما

Arun ( ) هک «رد رپ رب هدهزنلکنا 

 | هدنناب كل رپش (نوتپماه هلتیل) «هرکص ندکدتاا
 .رولیکود هنن ریکد (شنام)

Ee(سکسوس) كنهزنلکنا ا  

 ۰ هدنرزوا یرېن (نورآ) «هدنغاچس
 «بولوا هبصق رب هدرا هزمولیک ۷ ندریکدو

 رب لزوک صوصح هرلتنوق یکساو یسیلاها ٩
 .افس ردق هغل هنالیئوط ۲۵۰ ینایل .ردراو بارس

 .یدبا هاکتراحت رب كوي هلیتفو «بواوا لمح هن
LEFتو 2  Th HE 

 ward ا ۲ ۱ یب وف لدنورا

 هزماکنا هدنرلنامز كلراش یت رب هلا قاژ یحش رب 1
 هدنسیدالیم خیرات ۱۵۸۰ «بولوا ندنناریشم
 هیلخاد تابراحم نالو عوقو هد۱ ۱۲و «شغعوط

 (هوذا) كنالاتا «بولوا روبج هکرت یتتطو هد
 تافو هداروا هرکص هنس ترد هل رعه هن رهش

 . وه هزنلکنا « هلغل وا یسیلقایم هسیفت عیانص . ردشعا

 .ردشمریدنارق هقیتع راثآ قوح رب هنب راهناخهز

 ندنرارادمکح امور کسا ( ٣ا۹ 1 * 
 00 اروم سلور

 (ایلوت) یربق ۵(سویلو سوبورس) رادکح بول
 یسیراف رادکح ءكنيداق وو ؛شقیا جاود زا ی

 (Aron) ۱ نورا
 امرا (رآول) «هدهسنا رف

 . ندندودح اش كنغلتن وق (سکسوس)

 1 لوبقییانح ییدتا فیلکت هتسفدنک" «هلیس وز را قل وا
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 و را ی

 (ایل و) . ردشلرب دنا لتق ندنف رطیسب راق ءندنکیدعا

 س .ردشمراو هنیکرات ییاق هش رزوآ لتف كن و

 ءیدیا راو ید یلغوا رب هدعسا و كنیک را روکذم
 ؛شفلوا جارخاو درط ندامور رارب هلی هد اع هک
 یسکیا «بوشپ راچ هلا (سوتور) هدهب رام ربو
 . رد رلشم ربدل وا یتیرب رب

 مسا) دل کت ر و 5 0

 ی 2 14 سشلورا
 (دنای یداو) 3 3 رم

 یک تدعو تخ 2

 ۔ودح ایناپساو هدن رزوا یربم (هاق) نالوا بصنم هب _

 «بولوا عقاو هدهناسم كل هرم وليك ۲ ندند

 . رد را و یسلاها ۱

(Arunca) jودامرنسا) دریکترو  
 هم 1

 (ایرل) 3 هدايا ود

 نالوا بطنم هبیسالطآ طیحم رحم «هلناعبن هدننساضق
 .رولیکود هنړې (وخدیوم)

(Arona) |هدنسی غ لامش كن ایلاتبا  

 (هراوون) هدنتکلم
 هزمولیک ۳۷ كنبرپش (هراوون)و هدنساضقو تلایا

 لحاس كلوک (روام) «بولوا هیصق ر هدنلاش
 لات كن رل و رد هونح هلا نالیمو هدنسد ونج

 رذعفاج یلاها ۳۳۰۰ و

 هدنسهرآ هرم وسا هلا ایلاتا هلرواو هدنحما كل وک
 بولوا لزوک هبصق .روئلوا ارحا تراحت لیخ

 رب مسج كن (امورو لراش تنس) ینیدئل و طو
 .رودا نیز قیر ند رلهب ید یلکیه

 هر لکنا

 و ا امسووزا
 «شنوط هدهردنول هدنخم رات ۱۷۵۰ كدالیم بول
 هدنیظننو بیرت هطیرخ .ردشعا تافو هد۱۸۲۲ و

 یسیجهطب رخ ریکد كلارق «بولوا یسلماک تراهم
 ان « یوع سالطا یی » .یدیشلوا لئات هنباونع

 هلا سالطا ر ینیدلوا شا شن هد ۱۸۱۷ هلم

 ریطس "ورک یکیدشا ےھت هرزوا یینرت ( روت اقم)

 . ردلوبقم كب یراهطیرخ
Arrow Lake 1خفن )  gl» = 

 1 یاقبرمآ .« ۳ قال ورا
 (اینولوق) لا هک «ردلوک دوی ر هدتکلع نوتیم
 هامش ندونخ ءبولوا ترابع ندنعسوت كنغامرپا

 «هدلاح ینیدلوا هدایزند هرم ولیک ۰ یو یرعوط

 وام

 ورم مقاو هدنس

۱ 

۱۳ 
 مس

 9و را

 ند ۰ هدنفرط قرش كلوک و .ردزسکا كب

 (درکلس) نالوا یاشرا ردق ههزنم ۰

 ۱۵۰۰ ند ۱۰۰ ید هدنفرط برغو «یرلغاط

 06018) « یرلغاط نوت ۲» نالوا یعافترا ردق ههزعم

 یندحرد ۰۰ كنيلاش ضع .روینلو ۵

 يونج یوکوب ؛بوگ ندنسهنروا مات كاوک یطخ
 .رورپآ همس ییا قد وا یاعشو

Arrow-Lough (كن هدن ال  

 (ونیلسا) اب | غول وودآ
 EEE ج بو «بولوا لوکرب هدنساضطق

 ندلوک وب رېن ر یجم هلیعا و هه تل ووز
 (وغیلسا) «ییرهفآ یرغرط هبییغ لامش «بوقیح
 .رولیکود هنب زفر وک

 هدنتلایا (اوواس) كنەسنارف (۸۲۲۵) ۱ 11
HODو  

 فا اعم ندن زاغو (هلاب) < رد رپ رب

 او (ینوماش) یرغوط + ییرغ بونج ندیقرش لامش
 هد رع لامش یه رکص ندکد ک ندنس هب روا ك دد

 هک ندنحا كتسداو (هشنالاس) بو ود یغوط

 . رولیکود هنغام را (نور) هدنتل [تتن ربش (ونح) تو

 عاص بولوا هدایز ندهزمولیک es یسارجم

 -رجو ؛ربلآ خد ینیرلوص كرهرد قوچرب ندلوصو
 وم یسهعرا ك راراق ءیک ینیدلوا یلربخ تیاغ یاب

 نالوا شلبای «بولوا قوچ كب ید ییوص هدنرلعب
 ۳۵ هددیات نزای .یصاب قارطا رارب هلرادس ددعتم

 .رکود وص هزم بعکم ۱۲۰۰ هدنسوم یناطبفو
 یک ہد: راف رط لامش كناتس راجم (۸۳۲۵) ۱ هوا

 «بولوا ندن رلفاجس ینعب (هاتیموق)
 هعطق (ایصلاغ) ندنفرط رغ لاشو الاش «افرش

 (ناتبیل)و (سوروت) ًابونجو (نیشن ر) ابرغ «هلیبس
 یبهیعطس دحاسم .ردطاحتو دود هاب راقاجس

 قلغاط یسیضارا «بولوا هرتمولک میرم ۰۶

 «بولوا ۸۲ £1 یسلاها .ردرادلوصحم زاو

 س .راردب وسنم هنتیسنح (قاوولسا) یسهلج نامه
 «هلناعبن هدقاجس وب اچ (هورآ) نلیک و د هني رېن (غاو)

 ندنسه روا یرغوط هیرع بونج 2 لامش
 .رد ربش (نیب وقوسل1) او ۳ .رک

 وب هدنرلطسو كن اتس دنه . (۸۲۲۱) 8

 ۔اجس (هدرو) كنتلایا (روپکن) نانل ۱ ا
 هدنسب غ لامش هرم ولیک ۳6 كنب روش (هدرو)و هدنغ



 و را

 یسلاها ۸۲ ۵۰۱ بول وا رهش ر یکم اصق عقاو

 تایتشاضفو بس ردراو یتراح قوما كوي كىو

 یسلاهاو «هرتس ولیک عن رم ۲۲۵۸ ین هیعطس ةحاسم

 .ردیشک ۱ ۰۵

 هدر روا كج وسا (ika ۱ هش

 داتسل راف و ةدنتلیا (داتسلراف) نانو ۰
 كج وک رب هدنسبغ لاش هرتمولیک ۰۰ كس رپش

 (فلا هرالق) نلیکود هنلوک (نرنو) هک «ردهبصق
 ۔اس قرش كلوک تج وک رب ییدتا لیکشت كنبرپم

 (ایایتسرف) «قرلوا هدن رق یدودح ج ورونو هدنلح
 هدنرزوا یطخ یو ریمد ندیک ه(لوهقوتسا) ند

 .ردعماچ یبیاها ۱۰۰ زکلایو عقاو
all (Laurent dJ Arvieux ( 7 

 LS ۱ رور
 ‹«شغوط هدایلسرام هدنح رات ۱٣۳۰ ءادالیم «بول

 هدقرش هد دم تدم .ردشما تافو هد ۱۷۰۲و

 -ایس هد رعلا ةريزج و یطساف «هبروس صوص|لبعو
 عیسوت یینامولعم 35 ه3منف ست لاا «ب ودا تش

 وصحم تیرومأم «هدنندوعهب هسنارف «ه رکص ندکدتا

 دن وک هست وت هدعبو ؛شفلوا ماعا هلوبناتسا هلآ هص
 هدهاعم رب هدنسهرآ یکب سن و هلا هسنارف «بولیر

 .ردشفل وا نیعت سولسنوق هربازح ۳ لا دقع

 ندوب .ردشف وا رشن هننرزوا دلج ٩ یرله رطاخ

 هلی اتک رب لصفم رباد هنناداعو قالخا كرات هقشب
 .ردعوبطم ید یرلهمانتحایس

 .« یسهرد زوم وط » ییعب !|وقر ولد وورآ
 .هعطق (هرودامارتسا) د بے كنا اسا

 ۲ ۰ كنب رهش (سرحاق) و هدنتلایا (سرحاق) هكا

 (رولاس) نایکو د هنب رم جان ندلوص هدننغ هرن ولیک

 -اها ۷۰۰۰ «بولوا هبصق رب عقاو هدنرزوا ییاچ
 .ردرا و یرازوموط قوح كو یسبل

) Arroyo Molinos ( 1 2 

 ثانی رهش سرحاق و هدنتلایا (سرحاق) «هدنسهعطق (هر
 :اظ (رششن اش وم) ۷ دند رش باونح هرم ونک 4۴
 «بولوا هبصق رب یزکم اضق عقاو هدنکتا كنغ
 .ردراو یسلاها ۰

(Arroyo del Puerco) 

A8 ( ) (هیویف ) هدهفراعاد 

 كح وک» و هدنن ونج كنس ربک "هرب رح | هورآ

 یرآ ۱٤
 . وا هطآ رب هدنغاص كنلخدم ییونج یزاغوب « تلب
 نر وار نالوا کر ندلدظآ بول
 «بولوا هزتمولیک ۸ یضرعو ۵ ایرقن لوط . رد
 - اها ۱۱۲۰و «ردتبنم كى «هدهسیا رب رب قلغاط

 ۱۷۰۰ و عقاوهدنسیقرش لحاس یرکب ۶ یدراو نسل
 «بولوایسهبرق (غنیپ وب كسنورآ ) نالوا عماج حا

 دو ترا رب , كاشیا هعقدل وا یاهل

 رغ بونح كرعلا ةربزح ا
 مس

 هزم ولیک ٩۲ كدنلا باب «هدنلحاس هرا
 4۱۳۶۱ هما یاش 2 ۱۲ ۲۳۷۱۳۰ هدنفرش

eهر «بول وا نورب رب عقاو هدیقرش لوط  
 .رديسهطقن ىبونج لا كىرعلا

(Arrah) ۱ 1اک تكناتسدنه  N 

 هدنغاجنس (دایآهاش) كنتلایا (راب) علم هر
 -ربا كنک كرپن وو هدنراسپ لحاس كن درېم (۵ وس)

 ۔اند) «بولوا هبصق رب بيرق هلحم ییذلک ود هنغام

 نا ضرع ۲۵ ۲۱ ەد هزتمولیک 4۱ (رون
 كلوا را .ردعقاو هدیقرش لوط ۸۲ ۲۳ هلبا

 -رلتفو وصوب «بولوا ندنرازکرم
 لاب هبیشک ۰۰۰ .هلرثکت لیخ یسیلاها هد
 شفا

 نانوپ مسا و a دوی (i ۱ ارا
 هن رېش تاره ندنفرط ینویفارغح دق ) "

 ضعبو «شلریو هناتسیس هلیسیقرش مسق كناسارخو

 تراح LE لا

 .اتسحولب و ناتسن اغفا نوت ردق هنندودح دنهان هعفد

 تاره 4ا 2 لصا هدهسیا شلدا مت ید هن

 «بولوا نونظم ینیدلوا یمدق مسا كنیرافرط
 -رط الع نیرخأتم ندا لغوت هلا هنسلاو ما باسنا
 شفلو نکاس هدرلاروا هدنامز رب یکسا كب ندنف

 شلاص راهبعش هاا وروآ نوتو نارباو دنه ندارواو

 .ردشل رو جد هدق موق ر نالوا

 «هدهسلکډ کیش كرش عون یسهمدق تکلم ایرآ

 .هنلوا دع ر کیدتا روهظ لوا كا كن هبش تایندم
 درشب عون یسیلاها هجنساضتفا یقومو ملقا .ریلپ
 كلام هواك ذو اضعا بسانتهدایز ندنماسقا فاك رباس

 نکا هدرلتفو واو ؛شعاپوا لوا ندنس هلح بول وا

 هدنلاح هبح وک «بواشاپ هلقلبح وا و قلنابوح رلناسنا

 ناکسا هدراپوک رلن و لوا لا هدلاح یرلف دشال وط

 تبعات .یدرلشم رلشاب هخبسا ع وا هلتعارز «بودا



 یرآ

 بجوم ییاضق لجاو هکلجت یک قلنابوچو قلیحوآ
 تسوش «هلغلوا م زلتسم ید یتعاقا هدرب رب بویلوا

 وح هنادز رورم رنو «ندنفیدلوا بجوم ییزنکت

 روکذم نالوا كعد یزکرم تكنيطسو یایسآ «بولاغ

 یضارا كجهدیا عارز «هجیالشاب هغمامهغیص هدنکلم

 و هثشيا .یدرلشلوا روبج هغلغاط هفارطا هلیسی

 «بولیرا هلیبقو موق رربتق و تقو ندنتماایرآ هلهح و

 هدرلارواو ؛ردیک ردق ههجل و یضارا حاص هعرز

 هتیلاع كرهدا افوغ هلماوقا هبح وکو یبوا یتییدلو

 اهد هدربدقن ینیدلوا بولغمو ؛ربشل رب هل وا لان

 قرف هدتقو رب ماوقا و نکل .یدرروس هبیرلیا

 هلروص وو «شلغاط هدرانامز فلتحم بویقا
 ۰ ردشمک رارصع هدنسهرآ یرلت رحه ك رالغاق نالیربآ

 یایسآ «لوا ندزقیک هرارب قازوا راو «ادعام ندن وب
 و جد ندنوفج برپا هتفرط ره نا او یطسو
 ندنراقدل وا شمالپاق یرار نالوا ردقهنم ا رجم تارف
 دجاسل هنامز رورم .هکدشود یازوا ندنرررب و
 رب هدنرلنی یجد

 هازوا هدع «ندنغیدل وا

 شا روهظ فلخ زد هب هج رد رب

 ك راهلفاق ندا ترعه هر ق

 . ردشقیحندنفرطرب هقشپ كن هعسا و تکلع و یرب ره
 بونلو قلقازوا رب هجم اکمو نامز هدنرانب هلهجووب
 وس . .یدیلکد دم نوتس ندتفو وا ا ید یرلناسل

 اب رآ ندا ٽرڪه هلهحو و : هک مدیون وا هد ینسار

 ردق هاش ايو برغ یاهتنم كناپوروا اا ندنماوقا
 رایتخا ادصقو ندکی یرفس نوزوا و راموق ندیک
 هقشب ندرلارواو «شلیاب هرللحم نیقب ادا «بویغا
 هکقیک هیرلیا اهد «هقدل رب دشیقیص ندنفرط ماوقا
 هدنل زنم ره كن رارفس نوزوا وو «راشلوا روب
 كنم وق ( تلک ) التف . رد راتشم ز وط هح رار صع

 وب هدنرغ یابننم كناپوروا قح ۲ نوک وب ینهیقب
 لواهنس زویشب كي ییاو كيب کیا «هدلاح یرلقدنل
 ینیدلوا شغل و ید هدن رال حاس ریکد هرقو هوط

 ر كران و خد هدهیساقفاق «یکینیدلوا تبثم هلخ رات
 | راثآ ردنا تلالد هن رقدلوا شفلو نک اس تقو
 هب هزیلکنا ندهیساقفاف كموق و هک ویلاح . رد راو

 هکلب بویلوا نکم یسغا هطاحا ییهعطق نالوا ردق
 | «شمروط هج رارصع هدل زنم ره نکرک هدلو و

 یدارفا ضعب هدنسیضع كرلل نم هروک هلاقحاو
 .یدیشلاق

 ی را ۱۹

 دبعش ییا لوا لا ندضتما ایرآ «هروک هلاتحا

 یناریا «قردلیای یرغوط هییونجبغیرب «بولیربآ
 راکرد یتبیاشمو تبسانم هلیسهلک (ایرآ) و «شمالپاق
 بونح یرکیدو ؛شفلوا هیمس هلیمسا (ناربا) نالوا

 هدارواو «شقآ لوخد هدنه «ك رهننایرغ وط ه قرش

 هددنه .ردشع ا هظفاحم کا MODES) قوحك

 ندتعارزو هایس بيرق هب یح ز لاها ناتو ندلوا

 «شمریگب هنرلا یییضارا رایرآ «ندنراقدنلوب ربخب
 یشحو نالوا یر بولوا یرلبحاص كتکلم و
 هج را «ندن رک دعا ل رت هغعشیراق هلرلمدآ هایسو
 کسا نوضا كنو :ردراشماغا هل تعطر
 «یضارابحاص» مه یسهلک (ایرآ) هدنناسل (یرکسناس)

 .ردا نایب یتیرلانعم « یلح «ءرح «لیصا» هدهو

Eیسانعم لصا كنسا (ابرآ سیم کات  
 رای را انعم و .هدهسیا راشم ا اعدا یغیدلوا و

 یززاع یانضر شاوا لصاس ندتتم یراق
 هدنسهدام « اینابرا» ءیعسا (ایرا) لصا بولوا

 كعد 0 » «هرزوا ۰ کیدشا ۰ ناب ید

 و (را) « ) هک و او لا نر ۳

 هک زا یرالما, مد یو از
 ازد هل وک هدندیک رب یرلعسا

 کیا ندنماوقا ایرآ نالوا شلبای هن رلفرط ناربا

 ناتسرطو ناردنزام ءهروک E یاوقا «موق

 رحم و هیساقفاف «بقاعتم ینیربرب «بولیریآ ندنرلفرط
 وص هبا وروآ یج ردن یج ردت هلیشرط لحاوس هایس

 (عجالپ) یرکیدو ( (تلک)یرب كموق ییاو

 ماوقا راس دوخایو ندرلجسالپ ای راتلک .ر
 هني رافرط برغ كنا وروا «كرهلروس 0

 یونح قرش كنابوروا ځد راج-البو ,شلکح

 .یدرلشمشرب هدنسهعطق رب كنيل وطان آ هاب راف رط

 هلزواح ینوخسو نوخج یخد موق ییا رکید
 هدر لفرط مزراوخو ربلا ءاروام تقو قوح رب

 هک ربا یغوط هب لامش با «هرکص ندناکسا

 رلنمرج یسا یتعپ را(نونوت) ندرلنو ,بولوا روبجم
 ر(تیکسا)و ؛راشایرلیا ردق هنسب یغ لامش كنایوروا
 . رد رلشلاق هدنسیلامش قرش كنا وروا یخ دروالسا ینعی

 ترد و یرلموق ایرآ كویب نلک هاعوروا هتشيا
 ضعب لوا ندرلنو قح ۲ «بولوا ترابع ندموق

 هرکص ندرانوب «یک یراقدلوا شلک راهلفاق كجوک |



 ی را

 دل ران وب هک :ردراشلک رادلفاق كحوک شم هلو ید
 هدلیماوقا مجالپ «بولوا رلنینال هلرلیب ان وب یرلبهم دكا
 . رد رلشمش راق

 « + رآ ما » هما نالوا بعشنم ندنیدق موق ارا

 هدهفلتحم ۀنمزا لرلنوب «یک یکیدلیند « هينایرآ » ایو
 ايو « هبرآ ةنسلا» ید هراناسل یرلقدل وا شلبوس

 نالوا دوجوم هدنوک ینوک و .رالیند « هیئایرآ»
 :رررمشنم هرزوا یآ هجو هب رآ ما

 اد را
 رلینم را

 یراتلک لاف

 « ایجوقسا یس عش اک

 » هدنال ریا ۱ رللاغ 1

 » یسهطآ نام ۲

 یمهبعش نوتوت

 ندماوقا نالو هدا وروا یکنوکو هلهح و و

 رلق سابو «راآوینف ءرارا «راراغلب ركاز نکلا

 | كنیرلغاط هنریپ ندرانو «بویلوا ندهیرآ ماوقا

۱۹4 

I ۱۳۹۹ 
۱ 

 ۳ یرآ

 ماوقا كنا وروا كرلقساب نالو هدن رلکنا

  «ظوحم یرلفدلوا ندنسنح یسهعدق لاها کلوا

 .ردوسنم هن همز رب ضرقنمو لوهج یرلناسلو
 9 «بولوا ندهیارو ماوقا هسبا یرارکید

 هکلیوس هحوالسا «هلک ر یتیرلناسل یدنک راراغلب

 هراوالسا ًاتاسل «هدهسلک د السن ؛ندنرلقدلوا شعشیل [
 . ردرلشخ | احلا

 : رریشنم هرزوا ین آهحو ید هب رآ هللا

 هديدج ةنسلا هعدق ةتسلا قاط هبعش

 ی

 رس هی

 یلاپن یرکسناس یی ۰ ۰ ۰ ۰ دره

 یریمشک لا ۰
 یاتلم ۱ ۱

 یدنس یزکرپ
 هح هناکبج

 (یاسل ناغفا دن ز
 ف 9 ( چ 0 2 نارا

 هحد دو دی ۵ ۰ ۰: ۰ و

 ها
 هجسوا یو

 ها ۱ ِ

 هان یرمو
 كيروق

 ناسل اعوتسا 3
 « " هدنالریا ۱ و لاغ

 یناسل ایرلیا
 : ودک ام

 هحدوان رآ ۹ اینو دک 1 و الار

 »¢ یار ۳

 «  ایجرف
 یناسل ایوب

 هور » ارود ۰ ۰ ناتو

 « ۰ ایلوا

 هعایلاتیا

 هلویناپسا س

 هجزسنارف هڪقس وا ا ا السا
 هوسا و ورپ فا
 هع ورع ا

 هجنامور
 هالا
 هوک ماف

 هچ ریلکنا

 هح
 را هحد ر ول وان دن اقسا

 هح دن السا



 هعنت ور

 هععبل

 هجقاوولسا هحوالسا لرتشم › والسا

 نوت

 هج ورپ یسا

 ناسل كنب رافرط لامش كنايلاتا ادعام ندرلن و
 یی دق ناسل كناينامور هلا (دتکسورتا) نالوا یمدق
 یرلفدلوا ندنراناسل برا ید كن (دعجاد) نالوا

 قدم هبهبش و مسق ینناخ كرلنوب «هدهسیا هيلع قفتم
 .ردشمامهلیشالک ۲ نالا یرلقدل وا

 تكناید ءهرزوا ینیدلشالک ۲ ندلودح ییراقو

 بوسنم هنسهمز ایرآ یسیرنکا كنب رلناسل مہم كا

 تما ایرآ ید ینهلج ناه كنعا اوروا «بولوا
 ندنفشک كتقيقح و «ندنرلقدنل و بعشنم ندنسهع دق

 «3 رهديا ذاا صوصخ نفرب ییققحو الع اپوروا یرب
 یک هدننی هرآ ةنسلا .رردهدقعشاغوا هلیقیع و عیس و

 ویس وم یروهشم دا هل راب | نالب زا رباد هناپسانم

 هونج . ردیاتک « فرص یهسیاقم» ینیدزای ۵(بوب)

 (هتفی) ویسوم ندا تافو لوا هنس شب ندنسالع

 یرلت ره كنهيرآ ماوقا هل یلاوحا كني دق موق ایرآ
 هدناتک ویو ؛شمزای باتک رب لصفمو لکم هدنقح
 ؛ید یناسل ایرآ نالوا لصا كنه رآ ةتسلا ةفاك
 .ایحاو فشک «هلیعدراب كنهنسلا نالوا دلوتم ندنوا

 e«7'0-ind0o Originesص6e1 8¢( ۰ ردشعا غ وا هب

(par ۸۰ ۰ 

  رپش تا رهکهدیطس و یایسآ (۸۳12) ۱ 7 ۹

 ندنفرط ییویفارغج نانو کسا هنب 2
 دلوتم ندو كنم »ا (تاره) ؛بولوا مسا نایریو

 تعحارم هنسهدام € تاره «| .ردظوكم یسوا

 [ .هلروپ
 هرکص ندنسالیتسا كردنکسا (6)۸۲) ۱ ارا

 وا نییعت ندنف رط ین ویف فا رغح نانو نلک

 جدال و كور كعدق نارا «هروک هنایسقت نان
 ی

 ۱ 9 (هنایمارد) لوس «(هنایرنحم ) الاش «بولوا

 -ارم هرلدلک ون] هل رتالو (اینراب) ابرغو (ایسیمایوراب)
 | بونح كناسارخ هک «یدبا طاحمو دودحم | تعح

 (ایرآ) یزکیم «بولوا ترابع ندناتسیس هلیم قرش

۱۹۷ 

 ؛(هد وا) ارگ

 ی را

 ۔اغفآ کنوک وب هعطق وب .یدا یربش تاره ینعی

 هوم هم اد ینلناخ تاره «هدهسا دو دعم ندناتس

 هدام « ناتسناغفآ »و ) تاره «| .ردهدقغلوا هرادا

 [ .هل روي تعجارم هنر

 قدم هنسەرادا| سرادم سس وتایرا

 -اعش هزنمولیک ۳۸ كن (هروعت ) هدنتلایا (یلپ ونیحم رت)

 -رش لوظ ۷۲۸ ها نا ضرع ۱۱۳۸و هدنل

 . ردهیصق رب عقاو ه دیق

 بونح كناتسدنه ( 0۷۲(۸۲۲۱۵۸ )

 اد آ هدییونج یایناپسا (۸۳۲216) ۱ ۷ 1

 (هدنور) هدنتلایا (هقالم) كنایسول
 -رش لاعش هرامولیک " كن رپش (هدنور)و هدنساضق

 رب عقاو هدن رزوا هرآ "یداو ینعب (هرایدآوغ) هدنسیق

 دراو یسیل اها ۳۲۹۵ ۰ بول وا هبصق

(Ariarathe)ساویسو هب سصیق  

 .ودایق) نالوا ىا ا ارایرا
 وا شعبا تموکح یارجا هدنسهع دق تکلم (ایک

 قلوا لئان هتخح «كرلن و هکءردیمسا كرادمکح

 یرلشیا رب نایاش هرکذ «هقشب ندکمریدلوا ییراررب

 رلش | قافنا دقع هلرلیلامور یرلنلک هرکص «بویلوا

 رودرا طبض ی ییراتکلع رلیلامور تیام «هدهسد

 -رط بونح تكنهسنارف (1680)۸) ۱ ژابر 1
 كن راغاط هنری «رد ره رب هدنف

 یرغوط هلاش «هلناعبت هدنلحم رب نالوا دناع هیایناپسا
 دیس دلیمسا كنو و «رربک هتغارب وط هسنارف «قرقآ

 (آوف)و (سقا) هلنایرح ندنسهروا كتلابا نانلوا

 تبنملا كنهسنارفو «ندکدک ندنحا دررپش راسو

 ندکدتا اورا تسهووا (راپما) نالوا ندن رلهووا

 هدارواو ؛ررتک هنتلایا « هئوراغ تسوا» ص

 راسو (هورتوالو ءقرهشیراف ید هاب ربن (سرا)
 هزنمولیک ۸ كن (هزولوت) كرهک ندنحا 1 راهبصق

 یسارجم . رولیک ود هنغامرا (ه وراغ) هدنس راقو

 -دلوا یلشا یلیخ «بولوا هدایز نده زنم ولک ۰

 . ردلکد خاص هنافس ریس «ندنغب

 ا ۔هیب ونج تالایا كن هسنارف (620]:۸)
 هن رهب اب وتج «بولوا ت ۰ دد

 ابرغ «شلربآ ندایناچسا هلییریص كنلابج ةلملس
 ندنفرط قرش لامش «« هنوراغ تسوا» یند ًالامشو

 لایارب ندنس

 ۳ ۳۹ ۰ ۰ ها  



 ی را

 مع اسم . زرشک وا دن دحت و هطاحا هل رلتلایا « هن ریپ

 ة كتلایا وب .ردهزتم ولیک عبرم ٤ ٤۸٩ یبهیعطس

 هدنرلهرا كرلن واو ندن رلکتا كنب رلغاط هن ریپ یس ونج

 قلشاط «بولوا ترابع ندرارپابو هرد ضعب نانلوب
 روتسم هلرانامرواو راع رم ضعب زکلایو تبنم ریغو
 - وا ترابع ندرهووا زود هسیا یسلامش مسق ؛رد

 نوتیزو موزوا «تابوبح «هلغلوا تبنم هلتباغ بول
 ؛بونیا ندنرلغاط هنربپ رېن جوا .ردقوج یتالوصح
 -هنروا كنلایا هدرلن و هک «رارک ندنجئا كلایا و
 (سرا) ناقآ هدنفرط قربش هل رب (هژایرآ) رک ندنس

 هک «ردبرلربن (تالاس) ندا نایرج هدنفرط برغو
 ۔اغ) «بوشلر هرکص ندقدقیح ندتلارا وب هدیحوآ

 هرزوآ تکود هر lg هتعامرا (هوز
 قوح رب .ردنا ناعب یاچ جاق رب اهد هدتلایا لخاد
 ییسیلک داوم هدنرلا هک «ردراو ید یرلراغم

 كب نیشیق یساوه .ردبا رج بوقآ راوص یواح
 هلراق كلهرنم جاقرب یررب كسکوب «بولوا قونوص
 زکلایو قاجص كب ید نیزای «یک ینیدلوا روتسم
 كم یران دعم ریمد .ردل زوکو لاتعم هد راب لوص

 .ردهدننکح یتورث عبنم هچلشاب كتلایا «بولوا قوچ
 ۔روینلوا جارخا ید ران دعم راسو ربقاب «نوشروق
 و هدکلدنا جارخا هدننامز لرلیلامور «هدهس

 نوتل [ هدراربن .ردشفل وا كرت نوشروق شم وک نالوا

 د وح وم هدنکلم ید كن دعم وب ندنعیدنل و یزوت

 ندعم . ردشمامهنلوبن الا «هدهس رویلیشالک آ ینجهلوا
 یراروهشملا .بولوا نسب اسح یرهجا:اف و یرلوص
 ایا و  .ردرلیکهدنب رق یرارهش (تاسوا)و (سقآ)
 لتیلکكب مهو ندسنج یجرب كا مه ریمد ناقیح هدنل

 «بول وا كليح رمد هد یتعنص یح ر كتلایا «ندنغیدلوا

 ۔وح .ردراو یرلهناغمک ود و هناخربمد هدایز نده ۰

 .اخابدو یرهقرباف دغاک «ماج «نلسروپ «هلناف «هق
 .ردقوح ید یراهاعقح! مسو دن و یرل هب

 - وا ےسقت هباضق چ وا هرزوا ینآ هجو تلایا و

 . رد واح ییهدلب اوت ۲۳۲ ۵ بیا ۲۰ بین ول

 ۷۰۰۰ زکلای «بولوا كيلوتق یسیلک مسق كنسیلاها

 سوفن هیدلب رتاود هیحان اضق

 ۸۳ ۲ ۱۳۹ ۸ اوف
 ۷۷ ۲۳ ۱۱ ۹ ایمراپ

 ٦ ۹۷۰ Ar A٤ نوریز کد

 “Yé ۸ ۳۳۹ ۲۰ اعج

۱-۸ 
 ۱ ی ر ۱

 | یواح «بویلوا یرهش كوس رب جه كنلایا و
  ل(رایما) نالوا کوی لا كنەبصق ردق یرکی ینیدل وا
 ۲ ,د تن (اوف) نالوا تلایا کم و ۰۹۰۰۰ قحآ
 E یهدنراتایالامش كنهسنارف .ردراو یسیلاها ۰

 ۰ رازاب زکلای بولوا دوقفم هدتلایاوب نالوجو تیئدم
 لاها .رونیروک تکرح زآ رب هدرهبصق یرلنوک
 تاداعولوصا سا رلیلغاط و رلیلیوک صوص العو

 هم زای پو وقوآ هدنرلجشا «بودنا هظفاحم ینیرلتفایفو
 دلیعوت رب ابق كن هجزسنارف .رد زا كب خد رانلیپ
 چه كرهداج كوي یرلقدپای كرايلامور , رردرلکم

 هجاباق و كنب ران دع» «هددسید رویمک ندتلایا ول یر

 للوا شقیا بلج یوق وب «هلیتبسانم یترثک كنیر
 قوج كب هلاق ندرل_ږلامور هدنفرط ره هک «یدیا
 هنریپ نیسم :ازع ندا طبض یسلدنا .روینلو راثآ
 تق و لیخو طبض خد کلم و «قرهشآ ینیراغاط
 لکشت راقلتنوق اط رب ارخؤم .یدرلشعا هظفاحم
 .یدیشعا

)1e 0۵۲6 ۸۲129( ۱ 0نابهر اناپسا  

 ۱۰۳ ۳۵دالیم بولواندنراررح و ] ۳" "
 تاقو هد ۰ ۵ و «شغ وط هد هیلیشا هد را

 للعم هدعد «بولوا دیاقع لع ادتسا . ردشع |

 «شقلا دوحو سهح E حس كنيس وب «هلک رت

 .ردشم رات رارنا ضعي قلعتم هتاید و قالخاو

 (Arias - Fernandez) ( ۰ ۰ ° ا ۳3

 ید تک ا لاو ناد
 کد همرب و كنر «بولوا ندنرماسر در ع

 . رد روهشم هلی راهم
(Arias Montanus) ا ۱ i 

 وا ندنسالع ایناپسا سواتوم سابرا
 هدنراوخ هیلپشا هدنخ ران ۱ ۷ هاو راه بول

 یارف ایاپسا .ردشعا تافو هد ۱۵۹۸ و «شعوط

 ندزنسانم ینیدنل و یهار یا تلف یجنکیا

 ناسلح افربو «نییعت هنکلبهار شاب یدنک «بوراقیح

 «یدیشڅ ا a هنب سن كن هس دم بتک هن رزوا

 خبط هش رزوا داح ۸ هدن رپش ( رو 1) راباتک وب

 .ردشُمل وا

 یصع یعتلآ نوا كکتلف (۸۲1۵002) ۱ ا

 1 ورا ندنرلماسر یدالیم ] 7 ۰

 . ردروهشم هلی راهم کهدنریوصت |



 ى

 هد ونح یایلاتا ( ۸۲16۳20 )

 (هرزاق) كنتلایا (هروال ید ار)
 ۱ وزن برا

 ۔رش لاش هزنمولک ۲۹ كن رهش یوانو هدنساضق "

 یسیلاها Nols «بولوا هبص 5 رب عقاو هدنسیق

 . رد راو

 کیا هما و هدایلاتبا ( i ا 3

 یلوبان افلم یسیجترب .روینلوب هبصق
 ندیکهیهحوف ندیلوبان «هدنتلایا (وتاپیح رب) هدنفللا رق

 كللابح ةلسلس (ننیآ) هدنهاک رذک یطخ یو ربمد

 هنب رهن (الیارق) نلیک ود هنن ریک د قیایرداو هدنکتارب

 سم اضق «بولوا عقاو هد رزوا كنهرد رب بصنم

 دروس دوی رب یسلاها ۱۶ ۵۰۰ و ءردیزک
 وک ک 2 ینهعلق یکسار «یراهارخ

 نوجا قیرث اکو .ردراو یرلقاجوا مرم هلی دعم
 هعطق كیدن و یرکید س .رارید ( ایلوب ید ونایرآ)
 هزم ولیک ۶ ۰ كنب رپش وغیورو هدنتلایا (وغیور) كنس

 هدن راسي لحاس كنغامربا (و) «هدنسی ونح قرش

 یسهماق کسا رو یسیلاها ٤۰٤۰ «بولوا عقاو
 . ریلید ( وتو لد ونایرآ ) نوجا قیرق .ردراو

 :ایرآ نات و ( ۸۸۲۲16۲, ۵6
 هد برات سو

 ش۶ وطهدن رېش دیم زا ینعی (ایدیم وقیب) هدنخن ران ۵
 مه فوسلیف مه «قرل وا ورپ «(نوفونسک )و

 .یدیشلوا یرومأم تلود هرادا هدمهو نادناموق

 فا «ه رکص ندک دا ماع ند (تیتقیا) یهفسلف

 یلکشا تعاعش زارا بودیک هب رح هنتیعم ك( ناب

 - ۱۳۶ ءرار هلا زارحا ینناونع یسرپش ام

 نییعت هنکلیلاو ( ایکو داپق ) کهدیلوطات آ هدنخر
 نالوا عقاو كرل ( نالآ) ید هداروا .یدیشفلوا

 قاسولسنوق «هلفمروط یشراق هنابلاغ هشناجیاهم
 ندراررم ققحم لا یسدنک .یدشف وا عیفرت هنیدنسه

 ییرفس رویشم عقاو هیایسآ كردنکسا «بولوا
 رګ »رب «یکینیدل وا شمزاپ هناقفدمو هنافرطب تیاق

 .« ںاتک شیلا ۂیبعت » رب «« ینهمانتحایس هایس

 رب هيمان « لوصا كنه رام نالوا یشراق هرلن»

 رار هيما « تاراشا» «« ینهلاسر وآ »رب باتک

 « یرهلاکم كتبتقی ۱ » نیبم ینکلسو راکفا كنلعمو

 اهد رلباتک قوح رب رکید .ردشقار فیلأت رب هيما

 .ردشمامهنلود یرلهتخدن ءهدهسیا شم زاپ

۱۹۹ 

 |... ومآ دا

 ی را

 یسهمانرفتس 1 دا صوصا لعو یبهد وج

 . ردشفل وا هجرت هنن رلن اسل اورواو « عبط داب اعفد

 (Ariane, Ariadne) هندایرآ د وخاب ۲1 €
N ۳ 

 درک هروک هنربطاسا دق نانو

 - وانونیم) «بولوا یربق ك (سونیم) ینیناوق عضاو
 «هرزوا كمرب دا وا یو د ر وپشم یک هدنعسا (سور

 هلکقا قشعت ۰( ساسی ) نالوا شقیک هدرک
SSهلیسهطسا و یعامو كيلیارب ییدربو هنیلا  

 «هدهسا شم رح اق دک قوشعم و ؛شم را روق

 یهلا ترس .-شخا 7 د ها (سوسفا) و لر

 جات و هک ی جا لتئارهوحج رو « شا

EEEشلوا 0# ر ب وقیح هب امس هدننافو . 

Ariane ( ) اربءا مور هینیطنطسق - 

 یر ك( نو ) ی رب ندن او وط هنایرآ

 ه(نون ز) ناقیح هت هدنح ران ٤۷٤ كداليم بول وا

 -الخا وسو ترشع رت رک كرادىکح وو ؛شمراو

 ایح «نکیا لقعال تسم «یتسیدنک علوا رارمب ندنق

 ۰(ساطسان [) یکیدتبا سالجا هت «بوریدتا نفد

 ۱ . ردشعا تافو هدنح را ۵۱۵ و ؛شمراو

| 
 [ .هیروب 0

y1 (Ariane)ندنایالو كعدق نار  

 ۳ 0 4 اب رآ « ۱ و كن

 ۸۲150۲۲,) ت رپ راق یجنکیا دوخای
 ا 8 ( 0

 یردارب كن رب وغاد کت رو لغوا كرت ولق یجنکیا

 ۔الیم « هلکمش ود هنس هصح ینللارق (هناتیک ۱) بول وا

 ع ترب را*

TASهدهسیا شا جوت هد(هز وکو ) هدنح ران » 

 كتر نالوا یراوو «شقا تا و dd هنس کیا

 ا زاد رابمول E ا
 «تولوا یسآ كنیفک یا ندز

 اللخ ه (دلاود ور) هدنحش راب ۵.۳ كدر یی ازا

 یا در لعوا ما یکتسو شا
 .ردشعا تافو هد ۰۱۱ هرکصندک دا سقت ه( ترب

 .E «بول وا لغوا ا (ٽريجار) نالوا شا

 مو رح ندع كنب رد و شی هت هدا ؤا ۷۰۱



 یرا

 ی(سیراتور) نالوا قفتمو ی(تربتی ول)یفیدلواشع |
 (دنارسنآ) هدنحش رات ۷۱۲ یسیدنک .ردشعرا لتق
 . ردشفل وا علخ ندنفرط

 لاش كنسهطآ بیدنسس (۸1۱۲0) ۱ ۳
 تا نیزفروک (رانم) هدنلحاس یبرغ

 ضع ۸ ۷ «هدنیصنم كنب رم (وب ناو هجا
 -وا رپش رب عقاو هدیقرش لوط Wa هلا یلامش

 وا فدو ىجا نانو هلتیلک هدنراراوج «بول

 . ردیزک ره كن رلیج
 رپ ر هدنسهطا بیدنس (۸۲1۲0) ۱ 11

 ناب وب هدنفرط ا هکءرد هم

 هب یرغ لامش «هلناعبت ندن رلکنا یلامش كرلغاط كسکوب
 مطق هفاسم كله زام وليڪ ۰ «قرهفآ یرعوط
 -روک (رانم) هدنناب كن رپش (ویرا) «ه رکص ندکدتا
 هناولام) هدنرلفرط تسوا كنسارجم .رولک ود هنن نق
 .رولوا هيمس (هوا

 ) AredjaW هج ریلکناو Aridja ( ۱ ام را
 هدنتکلعدنس هدنس غ لامش كناتسدنه ) ۰

 كنهطآ رب تبنم تیاخ نناکهدنزخآ كنیربن دنسو
 " با لامش ضررع ۲۷۳ ۲:۲ .هدنرزوا
 . رد هبصق ر عقاو ه دی رش ا

 نادا

e 

 ام 1 »مو, ۵:106)

 ات ونک

 .یدا یردارب * ردنکسا دوی و یعورشم ربع دل و

 كنوب (سایملوا) یسدلاو كردنکسا هروک هتباور
 لوط یسادنک لکم وفر وک ی و ب هنلغ وا یدک

 . یدیشلوا لادآ .ندنغیدل وا شا سح تدم
 هلیلغ وار كر دنکسا یدننافو ۵ ردنکسا رار هلکنو
 ) «هرزوا تر وام مکح راشم

 كنو 0 شغل وا سالجحا هش : ان ودک ام لوا

 (ساشد رب) ندا تموکح لصا «بول وا ی سا نکلای

 لتف نف رط ( سایبمل وا ) ه رکص (ET . ىدا

E 

 كلف روپشم یرادکح

 هدیل امش یاقبرمآ (Arizona) ۳ هنوز 11

 ن دنس هبب رع ریهاج كن هعغج كل

 ؛(هاتوا)و (هداون) الاعش «(اینروفیلاق) اب: بولوا
 (دقیسکم) و هرات روهج « هثیسکم یی ارت

 یسدیفشو هیلامش دودح .ردطامو دودحم هالدودح

 یتسهیلاش دودح ؛بولوا تر
 ؛دنطخ یلاش ضرع ۳۷ طخ ندا نییعت

 ۳ ر
 9 2 را لد لطخ مال سه

 دودحو

۱۷۰ 

 لوط ۱۰۵۳ ۳۰۳ یخد طخ ندیا نییعت یس هیقرش
 (ودارولوق) هسا یسهب ع دودح .ردفداصم هب ین غ

 ۲۹۵۰ ٤ ۲ یسهیعطس هح اسم . ردنیعم هلیسا رم كن رې

 كوي اهد ندنفصذ كن هسنارف «بولوا هزام ولیکم برم

 وا عقاو هدنسد د اليم جرات ۱۸۷۰ «هدلاح ا

 -ارا .یدیا راو یسلاها ۹31۸ 2ا در نال

 -هلسلس « رلغاط یلایق » «بولوا عفت رم یلیخ یسیض
 تیعضو .روبدنا تبعشت رلغاط اط رب طول هنس

 یرغوط هنسیداو (ودارولوق) ینعی هرغ یسهیموع

 «بولوا زسوصو وروق یرافرط رکا .ردلئام
 ‹رىقاب ن وک ؛ناولا ءهددسسا لباق ريغ هوا رز

 وصحم قحآ ؛ردقوج كب یرلندعم راسو نوشروق
 هدرو ندننادقف رلو هللا هیعانصو هیعرز تال
 -رعت كنسهیشح و ماوقا (شابآ) ناشالوط هدرلاروا

 جارخا يقال یر e ك رلن دعم و «ییالوط ندنناض

 هي هتعارز یحو هکمر دشبت تاناویح .رویفلوا

 یرارب نالوا نوک .رد راو هد ی رار ضعب اص

 دراي نالوا بصنم اکوا 0 رهن (ودارول وق)

 هدنح راخ كنندودح (هنوزیرآ) .ردنرابع ندنرلیداو

 هقشب ند (ودارولوق) نلیکود هنیرفروک (ایروفیلاق)
 بونج (الیج) ندرلنو هک ءردراو اهد وب کیا
 ۔وق «كرهدا اورا ینیرنفرط لاش (ایل و «ییرفرط

 رارپ نالوا ناکساو ع رز لباق i هب ودارول

 هرآ كرلنو «بولوا ترابع ندنرلیداو رهن و
 .رد راو رارب تدنم ریغو یلاخ نسنایاب هد را

 هدنرارپ ضع و «ردقاجص تیاف ءهدهسیا مالغاص

 یساوه

 هدنفرط بونج یزکم .ردلوهجم نوتسب روغنی
 (نوتسوت) نالواعقاو هدن رزوا یعباترب كنبرهن (الیج)
 . ردیس هبه»

 هدب دالیم رصع دا نوا لوا لا هدتکلع و

 ردق قرق رلساباب تیوزج قاط رب ندیک ندهقیسکم
 «هد هسیاراشعا سینأت یقاطرب كرلیلربو سیسأت هیرق
 ندنشیدلوا یغآ كب فیلاکت نانلوا لیمح هرنو

 بیر ینیرهبرق لویناپسا «كرهدیا نایصع ارخۆم
 یو وا نوتسب «قرهنلوا لامها ندتقووا .یدرلشا

 وک هقیسکم هدنس دالیم حران ۱ ۸ ۵ ء «نکیا شاد

 هب هع كلام هدناب اقم رالود نویلم نوا ندنف رط یم

 «شلدا قالا هنتر وهج هقیسکمیی ادا «یرهلیاص

 . ردشع وف هل جت تیروهج ر هل (E ۸۲۳ و ۱

 DS ی ی رب یک نت ساک یوتاب سن ی ی رس 5

 ت

OT O O DO O TTL O 

 ی اس

r 

 ۱۳ ی سا



 كناقبرمآ نکل .ردهدقلاغوج یسیلاها یرب ندتقو وا
 «بولوا یسیلاها لیخ ید ندنسهیشخو ٌةیلصا ماوقا _
 اط رب هک «رارد هدقفلوا نم ردق ۰۰۶ رنو

 هبجوک ید یقاط ربو «نکاس هدراهیرق كحوک یا

 کریو «بوییاط یتموکح یسیضعب .راردرایس هدنلاح "

 (شاپآ) صوصخ العو یقاط رب ءهدهس رزرو خو
 هلرلن وب هلهج ورب ؛بولوا یناج مصخ كرایلایوروا را "

 ای «هلموصم هرلهرق هرص هرآو لزقسیا قشویوا "
 كرلیل ان وروا نانلوت نکاس هدهنوزپ رآ .رلردا تراعو

 )کنی یتعی راریلکنا هدهسیا لویناپسا ینیزنکا
 .راردهدقملاغوح هنوک ندنرک 6

Arizona-City ( 1 ۱ ) كلام 

 ندنس هب غربهاج كن هعقجم قیس هوزیر 0 7

 كحوک رب هدنساضق (امو) كت روهج (هنوزپرآ) "

 هنخامربا (ودارولوق) نت

 هدنرراوح .ردعقاو هدنسیغاشا زارب كل ییدلک ود _

 .روینلو یرلندعم یالقو شموک «نوتلآ یلتیلک _
 یرا) هدننونح كنهسنا رف (۸۲12۵) 6 ۱

 (هن رمی) ات ر ار (هژ هر را أ
 - اط (هداردنوف) نالوا ندنناطو رم كنلابح ةلسلس

 .هزمولک ۵ ءقرهقا یرغوط دل ام هفت اعم ندنغ

 (هن وراغ) هرکص ندکدرک هنتلایا « هنوراع تسوا »
 ہک ود هتغام ریا

 -رط یلامش قرش كهیسورب (۸۳9) ۱ 1
 .اهوب) لایا (نتیموغ) هدنف ] سس

 ۲۶ كنیرېش عرویسیاهوو هدنساضق (ع ر ویسی

 هنب هک «ردهیصق كچ وکر ب هدنسیقرش لامش هرتمولیک
 بولوا عقاو هدنرانک كلوک رب یمس هلسسا وب
 .ردراو یسلاها ۱ ۲ ۰

a 3 ۴هقیسکم هدیلاش یاقیمآ . 
 (هرونوس) ندنس هیلاعش تالابا كن

 هدنفرط تسوا كنسيداو یر (هرو وس)و هدنلایا
 یواح یسوش هدایز ند ۷۰۰۰ هلیتفو هک «ردهبصقرب

 اضق یدعش «نکیا شقلو یزکرم تلایا ,بولوا
 . ردراو یسیلاها ۱۵۰۰ زکلای «بولوا یزکیم

 ۱ ساروغاتسرا
 [.هیروی تعجارم

 هل ازتسرا
 ۔اہش یاقشمآ (۸۲ز:اذ2۵ظ16) 1

 كنتکلع ( نوینیمود ) هدیل ۱

 تی ی فف

۱۷ 

 | و عارف[ یاس
 ۱ هت رلهدام و « سار

 ی ر أ

 «بولوایرب ك ریازج نانل وب هدنسیشراق یسرغ لحاس
haهلا  o۳یو . ردعقا و هدنسهرا لا ض نع  

 .ردردق هزامولیک ۸ یکاو ۰

 i تتکلع (دونب ] ست ۔ود) هدیلاعش یاش رمآ (Aricط٤) ) « 01
3bهدنسهریزج (همادام)و هدنتلایا « ایحوقسا یکی »  

 هبصق كج وک رب نالوا یزکر م كنساضق (دنومشیب) ٠

 ینایل رب مالغاصو دوی «یسیلاها ۱۱۰۰ «بولوا

 یم نوش روف زب هد روو یک
5 

 ۔اج تهععج كلام )Aricar25( | هراقرآ

 نالو هدننیع لحاس كن رہ (یروسم)و هدنش ر

| 
۱ 
۱ 

  وهج (هن وهاد) ندنس هیطس و ریه

 رددیبق رب بوسنم هنموق (ینواب) ند هیلصا یلاها
 هد راهب رق ضعب ؛بودیا ناکسا هدرلتفو ك وص هک
 . را ردهدقماساب

 (فیزنت) ندن رلدطآ هب رانق (۸:360) ] - و

 رب عقاو هدنفرط جا كنسهربزج | 1

 . ردراو یسیلاها ۳۲۰۰ بولوا هبصق |

EE(ور) كنيیونج یاقیمآ (۸:168) ۱  
 :یزکيم كنتلایا (آوغک ام) هدنتروهج | «

 )ديلان راک طعنه ۱
 (هقات)و هدنسیقرش بوح هزعمولک ۲۸۰ كن اک

 ۱۸۲۸ ۵۵" هدنسغ بونح هزنمولیک ٩۵ كن
Eمقاو هد ع لوط ۷۲ ۶۶۹ لا نوح  

 ایل رب هاکترامو كوي ءیسلاها ۳۰۰۰۰ «بولوا ۱

 لاش .ردراو یو ربمد رب ردق هنرپش (هنقا)و یی

 ریکدو ندنفیدنلوب یراقلقاطب عساو قاطرب هدنفرط

 ددالیم ریش و .ردعآ یساوه ندتنفعت كني رلتوا

 PoE لدتشرا تکرح رب هدنځ را ۱ ۰ ۵

 هب وطرف رب لتدش ید هد ۱۸۱۸ یک یتیدلوا |

 ویو «شلرووس ندلب یسیرثکا كنب وا ندنفرط
 یدیشلت | ردق هب یر ا تعاس مداب ندلحاس زا

 بولوا تدنم ك یسیضارا تن راوح ۱
 هدنتل | وص

 راسو هک و «ییادغب سوم لتیلک «ندنغب دنل وب یجد ۱

 هجلساب .رولوا لصاح تابوبح وتلا ییالوصح
 ناید (هیوغیو)و (هقابل) هرلندعم ربقابو شوک |

 هدنسب کا ل مس ۰ رد رابع ندنغاب تن راناویح اشسا

 هينا ةاطر نان وا رعیعت a3) اوه) اش ناار وا



 ی را

 هلا هقيتع ا و اس وا اوم هک «رویلو همدق

 . رد ولم

 .ogi (Arighi de Cas4107¥a) زا "اییرآ
 لهقیس روق نالوا یتسانم هل راباتوت

 هدنخح را ۱۷۷۸ كدالیم بولوا بوسنم هبه اع رب

 كىرا اوب . ردشعآ تافو هد ۱۸۹۳ و ه شعوط

 «بونل و هد راهب رام و هدن رفس رصد هدننیعم

 بتارمعطق قباچ كہ «هنیرزوا تراسج ییدزبسوک
 سنود (مودا) و ییرف نکیا هدفی ۲ کزوحا
 .هظفاحم كنلحاوس هسنارف نوت هد۱ ۸۱۲ :شلوا

 لیلیکشت یرار واط هیلم کاسع ٩۷ «بولوا رومأم هنس
 .یدیشلوا قفوم هعفد یر ریلکنا ندا ضرعت

 هب هسنارف هرکص هنس شب «قرهنلوا فن هد ۵

 «بولاق لوزعم ندشقو واو ؛شلج هدا تدوسع

 «باغنا ثوعبم ندنفرط هقنسروق هد ۹
 هنت ردم نیدعاقتمو هنغلاطعا ونانس هد ۱۸۵۲ و

 .یدیشف وا نییعن

 ۱ اکیرا
۰ 

 ان و ربطاسا (Aا6, ۲۸ میرم( )

 ندنفرط (سواسب) یروک هني

 ا (یتنالاب) نالوا شلدا طاقتسا ناظم

 - وشعم ك (تیلویا) «بولوا ربق ر لەن 1 بوسنم

 ندیکی ندنفرط بالوکسا یهلا بط «هلغلوا یسهق

 ایوکر ارب هلکن و و «شراو هنقشاع و نلیربتک هنایح

 نامرواو «هلغلوا شعالقاص هدننامروار ك(مونرتال)

 .یدیشف وا هيس رلیسا كنو هبصق كحوک رو

 | .هلروپ تعحارم هب هیت ۲ هدام ]

 یدنتکلع مو رال( Ar را

 رب هدشونح هزنمولیک ۱۵ كنامور

 ) نوک و
 هک,یدا راو یدبعمرب كن (هناید) نالوا هبانک ندرق

 و  م

 هدهبصق وب . ریلید ( )ایر هک «یدنا دیص

 ندنارارف .یدا طرش قملوا ربسا یرارف رب یهار

 «دح ربدلوا یهار یکهددبعم و بودی ریسا رب

 رسا یرارف رب رکیدو «رولوا ماق هنیرپ یسیدنک
 هتاور .یدربلاق هدماتمو ردق هه ربدلوا ندنف رط

 ندنفرط (تیلوسا) قشاع هلا ایکیرآ دبعم و هروک

 . را دتشخ وا سش

 و و «تماقا هدننامروا ایکیرآ ایوک یرپ مان (ایرجا)

 ضرع هب (امون) یرادنکح کسا كنامور هدنامروا

 .یدردنا رادد

 نالوا معز یسهیماح رادشح

 یرا ۱۷۳

 .رد راو یساتسیلک ر كحویو یسیلاها ۰

 كنساضق .  یدا یز رک رک قلسوپقسپ هلیتفو

 ا ۰7٦7٦ ۱١ یسلاها

)Ar1116(اعس فیرش سدق . 

N Rd(دلم ر) عقاو هدنساض (هفای) كغ | هب  

  ندنادرکاش كناسیع ترضح .ردیع دق مسا كنب ر

 < كې لاراشم ین هح داقتعا ران ایتسرخ «بولوا

 .ردیسآر طقسم ۵ (فسوی) ندا نفد ینسهز
 ناو سا ( ۸۳۱۲۱۵۹۲65 )

 قرش كززح رحم ایوک هدن رللاصم |
 ۔وم موق رب نالوا تیاور ینیدنل وب E یونح

 «بونلو زوک كت ررب هدنرلنلآ كنیدارفا هک ءردموه

 ا قمار تل آ کود رم (سویپساعرا)
 ا ه راغ هل راش وق اقنع ع ونرب هدنروص یماد
 . رد وص

 بس اعرآ
۰ 

 :دساسق تا یا

 ناک هدنبونج هرتمولیک ۳۵ كنب ربش و

 انس (هچش وا) "كن هی سص (Arilje) ار
 3 «بول وا هبصو 5 یدک نم ا5 هدیع

۲ 

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
1 

۱ 

 ح

 ه (سرام) یهلا برح 2 1 ول وغ ا .رد

 یراهارخ كا رادبعم 7 نالوا صوص#

 .ردسس وم

 هنن رزوا

 ار ہدی ونج یاشمآ (۸۲۱05) ۳

 رب هدنتلایا (وسوغوتام) كنايلیز | ا
 نیکو د ندونح هنغامرا ( نوزامآ ) 2 رد

 هجلساب یکیا ندا بیک رب ینیربن (سویابات ) ندرابنا
 ۱ 6 كني ونح ضرع یر سون رآ . رد رب كن هبعش

 (سیسکر ا ارش) عقاو 0 یرلدح رد ۱۵ هلا

 ضیعو «قرهفآ یرغوط هلاش «هلن اعب ندنلابح ٌهلسلس

 كردشلر هل رب (هنوروب) «هدنسهحرد ٩ ج كني ونج
 (هنوروی) «كرېن وب .ردیا لیکشت یتیرب (سویابان)
 هنغامربا (نوزامآ) " «یخد هرکص ندکدشلرب هلا
 ؛تولوا سوت را) عا لصا ءردف هدجکود
 كموق رب نانلوب هدنرلاحاس هسیا یمسا (سوبادان)
 . ردشف وا قالطا ید هرپ و «هدلاح یییدل وا یا

 تیولم لوغارا هدایایشا (۸۳۱۵۵) ۰ ۰ ۳
E۱۳ تن (رایه) دابا (لفوروت) ۱  

 «هدنسب غ بونج هزامولیک ۱۵ كنبرېش (رایه) و



T (Ariobarzane) ۰نیل وطان  

 شعصو ساوپسو هب یصیق
 ۱ نازرابورا

 یسهعدق تکلع (ایکو داپق) نالوا فداصم هن رلفررط :

 ٩۲ دالیلالبق هکءردیسا كنیشک چوا ندنرارادنکح

 . رد راشم روس مکح كد هنخ رات ۳ ندن رات "

(Aréopage, "۸ معاد T40) 

 هک « ردیتبانح هکر يدق غاپورا

 هلیما یتفیت ۵ (سزآ) نالوا یهلا بر ۱-8

 هل اتش مدق نانو هلکعا د اعقنا هدلمرب فو رعه 1

 .ردشفلوا مست هلمسا وب نالوا كد «یسهی سرآ» _
 ۸ (تس روا) ندا لتق ینسهدلاو لوا كا ءهروکهتاور

 هنس ۵٩ ع نددالیم «قرنلوا لیکشت نوجسهکاحم

 لیکشت ندیکی ندنفرط (نولوس) نونا عضاو لوا

 ران وخ رآ نالیراقيح ندنتسایر تیر وهج . یدیش وا

 «بولوا هک یداقعنا . ید اردیا قلاضعا دگوب ۱

 رلقطن يلب قجهلوا بحوم قرات 2 کات هدنو

 نت هدننامز (سیلقیرپ) . ىدا عونم یداربا

 ترابع ندنناقیفح كنتيانج لتق زكلاي یسهفیظو
 .یدیشعا باغ یتتیها یکسا «هلغلفارب

 تهدم رز هلن اتش 21

 كا دارا e ۳9 ۱ سوبرا
 رب هد رات ۷۲۷۰ دال و

 ارظن هشیاور رب رکیدو «هدیزاغب هروک هشاور

 هدلاح ینیذلوا نسم یخ و «شغوط هده ردنکسا
 هد هب ردنکسا هدنخګ رات ۳۱۲ «هلقاحصتلا هتسهشاط نابهر "

 | قباچ ك یهذم «قرهالشاب هتسیردن بهذم یی رب

 در ا ع تاذ و .یدیشعا مش و اا

 هدوجو ندمدع كناسيع ترضح «هللا حرج و

 «نوهکید یا مارللا یتغیدلوا قولخم رب شلریتک
 رکف ثیلث «هدهسیدا لوبقم مه یرغوط مه یهذم
 ران ایتسرخ ضحم كرش هلیساعدا تینادحوو یهقس

 قلخ هک زاید ال ره «ندنغیدلوا شا مت هدننب

 ءهددسا شع روک هنشت تف هدلوبف ینبهذم كلوب

 «بولیرنسوکتفلام ادیدش ندنفرط هیناحور یاسؤر |
 ( ردناسکلآ ) یراسوپقسپ هبردنکسا صو |لق

 ی را ۱۷۳

 ۳۲۵ تیابنو «مابا هلضفر ندنفرط یناحور سلجم

 سلج كوي ندیا عاقجا هدقین زا هدنسیدالیم رات

 رب «یددلوا موکحم هللا نتو هلتنعل ندنفرط یناحور
 یرادفرط كنبهذم .هرکصندقداشاب هدافنم هنس چاق

 ار هلیطسوت 4(سویس وا) یسوپقسپ دیم زا نالوا

 راد ویو ؛شفوا وفع ندنفرط نیطنطسق روط
 بلج ههینیطنطسق یسیدنک «هللوبق ینبهذم ید
 موق قیرطب هب ردنکسا تقو وا . یدیشعا

 هرزوا قلاچ هبلغ رار هلیتفلام ك ( ردناسکلآ)

 نیزسک آ ندعحو ر لتدش هدنخ را ۳۳٩ «نکیا
 احمو «یغدنل وا مس یرارادف رط . ردشعآ ا

 . رایدستیا ما لا یتفیداغوا 0 بضغ یرفل

 راششا یخ ی مه دم ید هرکص ۵ ندنافو کاخ کا

 یرلفلخ ها ( یه ور روطاربعا «ك رهدنآ من و

 - ودوثت) روطارمعا .یدرلشغا هیاجو لوبق امر

 بت «هدهسیا شا عنه a یهذمو ( سویس

 اورو( تدب ذلوا لوقعم اهد ن سانت

 ران وغیکروو رالادناو «رلتوغ ندا رصنت ندیکی هدا
 ردق هنس د الړم را ٩۱۰ «قرهللوا لوبق ندنفرط

 ضم و هلرلما هقسشب ید یرلهرکص .یدیشلاق قاب
 :ردشتا روهظ و د دم هاب اعذد بهذم و هل الب دعت

)Arioste, Ariosto) [ . 11كنايلاتبا  

 سامان مت ر | وتسودر
 «شغوط هدنرپش ( ویحر) هدنخ را ۱۷ ٤ كدالیم

 هرعش ندنغلقج وح ان «بولوا لغوا كنسیلاو ارواو
 .هفود (هرارف) هلیکلل زوک كنب راعشا كرهدیا ليم

 بلج هضیرلیارس «هاتبرهظم هنهج وتو نیسحم كنب
 وا ز ومأج ضه و هلکلیوس رعش ا یدیشغ وا

 ( سنوفل 1) هق ود هد ۲ «بورک هلی سارحا |

 -وب) یعنکیا اا هلادصوصحم تیرومأم ندنفرط

 هدتلایا رب هد ۱ ۵۲۱ و ؛شلردنوک هنتدزن ك (سویل

 «بولوارومأم هنلیکتت درادودیخ نالوا شا روهظ
 یتغیدل وا مک ردودیخ هددسا شعث ود هنيا كراو

 لا .یدراشمنا هیلخم ینلیبس هلیظعت لاک ءهجیالکآ |

 ور روپم» قع (وزو روذ ودالور) یرتا روهشم

 لعاش مان (ودرایو) هک «ردیسهم وظنم مان « دال
 رد هدنکح لید انس هم وظنم مات « دیالور قشاع «

 ۱۵۱۲۱ ءقرهلوا هعفد كابا ےس دیک یدموظنم و

 ه دع «هد ها شا ن هنرزوا لصف ۶۰ هد



 ی 0

 ندلصف ٤١ هد ۲ كرهدا عیسوت و ےک : یخ

 هم وظنم و .ردشا شن ینعبط یجنکیا رب ترابع

 ی «بولوا روهشم هلیتسالسو تغالبو تحاصف

 نالو عوقو هدننب مالسا لها لا بیلص لها یهلع

 .ردن رابع ندنریوصت كراهعقو ضعب قلعتم هنابراحم

 .هکحذمو تایلزه عاط رب هلالزرخ ضعب هقشب ندنوب
 لتأرج» ینعی (وتیدرآ ودلانیر) [رخوم .ردراو یر
 «قرهنلو ید یسهم وظنم ر رکید هلی ا ونع «ودلانبر

 .ردشملوا شن هدهسنارولف هدنخ را ٩

 صوصا ىلعو :عبط هللاعفد یراث ۲ كن (وتسوب رآ)

 .ردشفل وا هجرت هنناسل ره كنابوروا «دنالور رومم»

 قیسومو ارعش عدق نانوب داماش نورا

 ۰۱۲۰ نددالپم «بولوا ندنناسانش

 (هنهتم) كنسهربرح یللدم ینعب (سوبسل) لوا هنس

 ۰ (ردنایرپ) یرادمکح ( (هسروق) و ۶ شوش دیار
 رع رارما هدنیارس كنون تقو قوح رب هلاسشا

 و ی ی ی ی ا
 .یدیشمالبوط تور
 «هرزوا قع وص «یسدنک كنشاقفر «هدنند وع

 لوا ندزلوا «هجبالک ۲ ییرک درو رارق هکمردلوا

 هدانا واو ؛شقمسیا هدعاسم هغلاج دوع اهد ه رکر

 هساپ كنیک ا لغت 1 هرکد ین و

 هنسهق را یتسیدنک لاب سن و ر یتیدلوا شعبا بلح

 . شمراقیح هشنورب (هران) كن (ایوقال) گر

 سنوب و نالوا شا صیلخ یرعاش كنجرب نیفلد
 ۵(نو رآ) .یدرونلوا عز ینیدلوا ترابع ندنفیلاب

 (نوت:) یهلا ریکد نالوا نونظم ینیدلوا نت را

 .ردعوبطم و دوح وم ED هنمات

 هدنونح كناياپسا ( ]078 )

 هطخ (سلدنا سشن یعی) ایسولاد

 هزنمولیک ۳۵ تل ۳9 یاو هدانا نا هدعش

 (رکلایداولا) ین (ریوکلا دآوغ) ه دنس ع لاش

 هدنرزوا كناچ ا , نلیکود ندلوص هنغامرا

 .ردراو یسلاها ۰

 هنورا

 4 رایلامور یکسا (۸۲۱0۲15۱6) ) 15
 0 ا 0 دورا

Seتامار یارک فتا رت (واوس) 1  

 ۔هعدق ماوقا كنهسنارف «بولوا یرادکح كنماوقا
 نالو عوقو هدشننب رل (ن ناودا) هل را (

 ثوعد هدادما ندنفرط را (نآ وتس) هنن رزوا همص ا

 نآوقس) ندنس

۱۷ 

 یر (نتودا) لوا هنس ۰۳ نددالیم «قرهلل وا

 ۲۲ رکص ندکدتا بولغم هدنعق وم (

 ۳ ۰ ۵.۰ رلامور یرهلآ هنگ اع د نی راقفتم
 . بولقم ندنفرط رصیق هدهسا شئسبیا قمروط

 ۰ شک هنیراغاط (سوتوات) «هروک هتیاور «بولوا

 لد رف س وب «هر و هتیاور

 ایر وتک امآ )

۳ ۱ 

(Arriê) ۱ 0ترش هلی راسح هدامور یکسا  

 ا (سوتب انیعج) بوز . ردن داقرب شلوب

 ۴ هراخنا کا (هب رآ) «ندنش دل وا موکع هلم ادعا

 ۱۳ دم روک راک مدع كنحوزو شا قیوشت

 كرد «زایجآ چه ی وا» : و قرلآ ندنلا یرهح

 هتسهحوق هر ندقد الباص دن هک یاد

 بونل وا همس (هیرآ) ید یربق كنو  .شمربو

 ۱ یسوا موکت هم ادعا ك ( سوتب سایسار ) یبوز

 ۱ «هرزوا كمهم روک ییمادعا تكنسهح وق «هنب رزوا

 / تشت هراعذا هلغقمف ۲ ینناق «ب و راب یل رام یالتک»

 «هر ز وا قفاب هش دالوا «یسهحوف ءهدتسا سا

  ردعمکس زاو ندنششت « هتنر زوا یبغا اجر یتسماشای

 ۱ ها 3 ارا اول جیرط ناسا شام دمرا وخ داد
 ٠ توقاب ینغیدل وا هبرق رب عقاو جا

 ۱ .رویدا رد یوج

 ۔او اعنص ند (معلص) هللا لوسر بناج ۱ ۳

 یسهجوز كناذاب نب ربش نانلو یسیل
 دوسا نالوا شا طبض ییاعنص هوب یاعدا بول وا

 جوز ار یسدنک و لتف یبوز ندنفرط یسشع

 هدنرافبیش رعرخاوا لرمدنفا تاناک رخف .یدیشخل وا

 یساقفر هلا توفیدبع نب سبق نالوا رومأم هنمادعا
 ییرایدنک نیدافو هل اق نحاع ندکم رک هلا ید وسا

 ر نعل نف یدک بول آ ابفخ
 روهال هدناتسدنه (س دم مالغظفاح) ۱ 9

 -ارعس یرپش (هرهدوس) ندننافاضم

 ۱ لاکو و ا هد (دابآ نابعهاس) «بول وا ندنس

 ندلاسمس ربم ك رهدیک هبلهد هرکص ندکدتسا

 «یتییرتن و مطن ی راف ندرصع ON 5 ریصق

 عح ندنیطاطخ ریهاشم و برف یراع دو

 طخ قیلعتسن و

 AAR ك رودا مایا رارما هدنتفافر ثکلا راعو

 ye .ردشملوا لئات هقح تجر هدنس رعه حرا

 MY : راعشسا لح

 ۱ ینا كنج زوربذ ناخو را

WCE Oنت ی یو  CAPشک سس  OSOشد ی یخ و  

۲۲. 

 تی نو شا



١ 

3 

۱ 

1 
۱ 

e RN O 

۱91 

 اهلک رز ناتسلکب تراش فرص یا

 اهلترم جان
 دازآ رطاخ نچ دئ دوشن لبلب

 اهلک رظنمو وتو ارعع هرو ام

 ندنسارعشربمشک ۂطخ (س مقم دجا) ۳

 «بولوا ندننادرک اش یربمشک ملاسو | 1
 -رکا) کهدناتسدنه هدتقافر تكطان لاخ ما ذی
 -ذم ربش هدنس رعش می رات ۱۱۵۰ كرهدک ه (دایآ

 : ردندن راعْشا هلح تب وش .ردشعا تافو هدروک

 مکن انیکب دادیبو اس رب ملظ
 مکن ايب ةبوت لک مسوم مکن

NTT 7 
 تافو هدنخ را ۱۱۵ كنه وب ت رعه

 -ارکلب لیلطادبع ریما روهشم حوت دیس یردب ندا
 .ارعش یاعصف كناتسدنه دازآ .یدبا لبغوا كنيم

 ,« یرغ دیاصق » هدنناسل یسراف «بولوا ندنس
 ورس هرکذت »و « هرماع ةنازخ » <« ناجرلا هعس »

 كن ره .ردراو قلات ترد هبرلناونع « دازآ
 . ردشعا تافو هدنح را ۰

 یب یمهجار ۱ راولا) a زا

 رملکن انالوا شل وب هدنتمدخ یرا

 یسیدنک .ردیصلحم كن(یردناه ردناسکل آ) یشابزو

 . ردراو یناوید رب لکم هدنناسل ودرا بول وا عاش
 .ردشعا تاف و هد(راول [) هدنسپ رڪ حیران ۱۲۷۷

 هروک هتناور كننوج ا 0
 هک زدیم تو ق

 دجا دیلولا وا میس بولوا هدنراوح تاره یر

 ناهفصا یرکید س .ردهدنوا یربق كناجر یبا ن

 نارهم نی هبیتف نجرلا دبع وا بولوا هدنراوج
 .ردیسآز اق تساداوآ یرقم

 ی دل تولوا لناغفا ۱۰ع 5 ارس
 کاح رییشک ,بولوا ندننیبرقم كنيلادیا هاش دجا داد
 قفوم هفم ریدصاب ینایصع نانلوا عاقنا ندنفرط قیاس
 -رط هاش روی قلخ .هدننانو تكهاش دجا «ندنغیدل وا

 كت ریه .یدیشفلوا بصن هنکلکاح ریعشک ندنف
 بحاص .«هنن رزوا یافو كن ردب «هدنخ رات ۱۲۱۷

 دن .هدلاع ینیدلوا هدنشاب ۱۸ نا او

 . رد روهشم هلیفاستعاو ملظ .ردشم رو وا هتموکح

 ,a دابا در دازا نتم هدنسیحاو نادمه

 ازآ ۱۷۵

 هبصق (نیوح) تب دارم 20 راو هازآ

 وا ؛بولوا هیرق رب هد راوج یس
 كن راو دازآ لیس ن نجرلا دبع ن مهاربا یسوم

 . ردپسآر طقسم

(Don ۰ U 1 Azara) ۱ 9 

 هالم پول وا ندنراتامولپد ایاپسا
 هد ۱۸۰۶و شغوط هدنوغارآ هدنخح را ۱

 عمو ؛شا كلریفس هدس رابو امور . ردشعا تافو

 رلباتک ضعب ههطویناپسا «هلفلوا مدآرب یحم فر
 یندهرازآ سکیلف یردار -- , ردشم | سشن و هجرت

 ۔وص لکم كب ینیرلتحایس ییدتبا هدییونج یاقیرمآ
 .ردششا شو زر رگ هدر

 بولوا ندنک و لم دوم (۸22۲1۵5) ۱ ایراژا
 ۷۰۲ ند را ۸۰۳ دالبلا لبق ] *

 هبلغ هراب ع هل راینیطسلف و شه روس مکح كد هنح رات

 كا طی جد یناهک تیاتب .هدهتسیا شلاح

EAهيلا ازا حد اقتعا ك رلید وہ  

 . ردشا تافو «بولواالتبم هنتلع صر «هرزواقلوا
 ا هدنلاش كناباسا 3 ا
 E (Ali) ۱ هیعازا

 هدنسب غ بونج هزنمولیک ۲۸ كنیربش (هلافا)و
 كچوک رب عقاو هدنراسی لحاس كنغامربا (وربا)
 .رد را و یسلاها ۰ بول وا هبصق

 كندیسور (۸201) فوزآ دوخای ۱ اوا

 هدنتلایا (والس ون زنش هدنفرط بونج
 لجاس ك (نا دوتا و

 هد راق وب هرتمولیک ۱۰ ندنتصنم كرم ولو هد راسي

 هژنسیلاشقرش یابه كن رک دقازآو هدلحمرب عن رم

 یراق وب هرتمولیک ۲۵ ندنسیدنک «بولوا عقاو

 هلیساضق فوتسورو «عیان هني رېش (فوتسور) نالوا
 هدلاح ینیدلوا طاع هلیتکلم یراقازق نود رار

 و .ردقح هتتلایا (والسونیرتقی) نالوا هدنسیش راق

 هلتبسانم وو ءشفلوب زاح یتیمها رب كوي هلیتقو رهش
 ید ءهدهسیا شش وا هیمس هليمسا كلوب ید رک د

 یسیلاها ۱
 .ان) ندنفرط یرلخروم عدق نانوب ریش و .ردراو

 «هدهسا شغل وانظ ینیع كم دق ربش نانل وا دیمس (سس

 كنب رهش (قازآ )و هدننیب لحاس كنب رهن (نود) (ربخا
 دنارخ كروکذم مدق رهش هدنلاش ردق هزيم ولیک ۱ ۵

 و اذه .ردشعا باغ ا



 وا

 .ردشفل وا می رکف و ءندنفیدلوا شغل و یرل

 زانوه) ا e ندا موعه لدي ۳۳ قرش

aد 5 الو ۳ (نام وق) ل  

 راززح E نالوا ه نما (قآ

 رقم یاددج ریش و نالوا شثدا سیسات ندنفرط

 زا) ایو (فوزآ)

 رزیونح . ردشما هیمست هلیعما یدنک «كرمدبا داخلا
 كنغامربا (نود) هدنصع یجحوا نوا لدالیم

  اتن) یکسا هراوح و «رهدبا طبض یتفارطا یی

 هک ءردراشمربو ییسا (هنان) «قرهل وا فرح رب

 ینا (ن) هنن رې (نود) كن ویفارغح و خ روم لناعم

 رصع یش دردنوا .ردشعا تشن ندن ون هد یرلمربو

 كرازونج ندنفرط ناخ شققوت یناخ قاجق هدیدالیم
 كنل روع هدنس رعه خراب ۵٩۷و ؛شراقیح ندنلا

 خشناوبا هدننشرات ۸۷ ٩و «بیرخ و طبض ندضف رط
 ؛شفلوا متف ندنفرط یرلتیضح یناث ناخ دم ناطلس
 بقعرد یددسپا راشل آ رلقارق هعفد ییار هدعب و

 هب وقت هان اماکعا هدنخ را ۱۸۰۳ «قرهنلوا دادزنسا

 هدهسیدیشتا طبض قلهرآ ر ورتب لوي .یدیشفلوا

 .هدهاعم تورب نانلوا دقع هدنسی رعه خراب شهر

 رات ۱۱۸۸ تیابن .یدیشلوا روب هیهداعا هلیس

 یسهدهاعم هج رانیق كح وک نانل وا دقع هدنسب رعه

 ادا یو رلسور .ردشقوا كرت هبهیسور هن رزوا
 هنتلایا والس وني رق هدعب داغی رک مع تلا

 رنکح یزکرم اضق رب قم

 ییرېش (فوتسور) e بئاغ ہد ینتیزک س
 . ردراشغ | ذاحما اضف ق زکر

 كهايس رحم (Mer A0۴( کد ا ]1

 هو رگ داش وک مدت ی ۰ 94

 هک ءرویدیا طالتخا هلزاغو راطرب کلا ۳۹9 رک

 یرغوط هو سس كنسه رب زج هبس عرق جد زاغو 3

 یم EE (هزابآ) هلی ور (جب رک) نال وا د

 ON یسه رب رح هبس (نابط) نالوا هدنسد غ لامس

 اضف تیابنو «رشفارب

 هنب نعآ تن رم نود ندنخز رب (بوقهرب) . ردعقا و

 4 ۵ یو نالوا +یلاعشقرش ندیونح برغ ردق
 ندونج ردق هلحاس یهدنسبشراق ندنزاغو جرکو
 ةحاسم «بولوا هزنمولیک ۱۵۰ یا نالوا هلامش

 فرط ره . ردهزام ولی عبرم O ی

۱۷۹ 

 3 برو یونح بع «بولوا طاع هلیکلاع سور
۰ ۰ . 

 ۳ زنش «هد روب الاس «هل یس هرب زح هبس عرش ندنف رط 1 3 ۹ ب

 . قرط یونج قرش «هلبرلتلایا یرلقارق نودو والسونب
 .رددودحم هلیتکلع (نابوق) ید

 قعلا هرزوا تیموع لحاوس ترک د قازآ

 ییحاس یلامش قرش صوصالع «بولوا قلقاطب و
 سد یوق ناغیط هدنفا رطا یا تتنغام ربا (نود)

 لحاس «یک ینیدلوا ترابع ندتلقاطب و

 9 ننک و هدنف رط قرش كمع رق فعل هدن ساب ع

 لال ر ا اد (تایارا) هک ءردراو قلقاطب

 كليدوب کلا «بولوا هدنلاح لوکرب شارپآ ند ریکد
 دکزور قرشو « ردنا طالتخ | هل ریک د هدنل اش یاپننم

 هنفعت هدعب «بول وط هلی وص ریکد تقو ییدسا یر
 ینعی (شاویس) قح هغافاطب وب راسور «ندنغیدالشاب
 نرد كا كني ریکد ازا .ردرلشهریو ییمات « نفعتم »

 بولوا ع هزم ۱۱ تیابو ۵ 1 هد

 «ردلکد نیرد هدایز ند هزم ل ید یرلفرط رثكا

 ۔وص .نمهیلشیا هلی رلیک كح وکلا هدنرافرط ضعب و

 .رولوا لتدش ك یرهوطرف .ردراصو یبآ ی

 رایک «نادنشی دنا و هدنلاح دم یا ش ترد نیشیق

 ۔وص كریکد وب «قرهلوا ندتعیبط بئاعع .رازمهریک
 یگ هدنسوم راروغاپ ؛بودا فلخت هروک هموم یب

 هلا هزم ۱ ندنسادخ هايس رح

 (نود) هرکد و .روللو كسکو اهد هزییتناس ٤٥

 سویلاق «هدرب «هنحولوم ندلاش هقشب ندنغامربا

 یساذح و 0

 «سابلح «اپ «قینلاغاف «یورقوم ندقرشو «سویم

 نابوق .رولیکود رلهرد و رارهن كحوک راسو یتحوق
 «بولیربا هبهبعش ییا هدفرط یغاشآ هسیا یربن

 رولوا بصنم هریک د هرق هبیرغوط ند غوط یک و
 قازآ هلیمسا (هقتور) یسهبعش كحوک «هدهسیا

 (ناط) یسالاتجهلب 4ربنوو ؛رولیکود هنبرکد
 هد رک د وب .روربو ییئروص هر زجر هنسهرب رح هبش

 ندنتسوا كزوب نیشیق «بولوا یلتیاک كب یغیلاب نیسم
 ره كنهیسور «بوبل زوطو «رارانوط هی داشک رلکیلد
 قارا رد یک را ۱۷۹۹ كدالپم .راررد وک هنفرط

 روهظ هطار نیزسنآ هرکص ندادص رب كوپ هدنریکد

 ید او نامود هدعب «روماج ادا بود

 هن هرکص هنس رب «هدهسدا شمالشاب هک روکسوت

 حاق ر اد هدنسهرب زج هبش ناط .ردشلوا دیدان

 .ردراو یناکر روماج



۶ 

 قا كفاح تشد (دس

 N ۱ قازآ
 هحورب «كرهلک هلوبناتسا .هرکص ندک دتا لیصح
 كنبدنفا دوعسلا وا تیاهن «هلا سرادم رود داتعم

 تاضویف باستک ا .قردلوا لاد سرت 8
 تقو زا «هللوا نیطقو یکذ تیاغو -مشعا هیلع 1

 بولوا یحاص لوط دب هدهیعرش مولع هدنفرظ "
 خراب ۱ 1 «هرکص ندک دنا كاسردم" تقو رب ۱

 كنب راتصح ثلا ناخد ناطلس یزاغ هدنسب رعه

 ءبودبا تم زالم هب یناطلس بکر هدنرفس (یرکا)
 دم اا ناتس هدنند وع هلکلروک یتمدخ قوح كب

 بصن هنکلیتفم هفک ًابقاعتمو «هنکلسردم یسهسر

 قرلوا هعفد یجنکیا هدنش را ۱۰۱۲ .یدیشفلوا
 هدنخح ران ۱۰۱۷ «بونلوا بصن هنکلیتفم هفک

 یزاع «نکیا یستفم هفک .ردشلوا لئات هقح تجر

 عوقو هعزانم هدنس یارک محف یردارب هلا قا

 اب یارک یزاغو «شلوا فرط ییا رارانا «بولو
 یرلمدآ كبارک مت :یک ینیدل وا یناخ عرق یلاع ناعرف
 نواه نامرف .هلیم دقن لا ع هنو اه باکر ید

 رخ مخ د هدلب "یضاقو «ندن راقدلوا شما لاصحا

 ما زنلا ییکیدتا حس یمدقم كنوباه نامرف نالوا

 .ادتشا ك هعزانم «هلکم رو قح هبا رک ےتف كردنا

 یارک یزاغ یدنفا قازآ ندنضردلوا بس هند

 یفیدل وا شا رودص هد هيم" ر تر وص كننامرف

 ماتخ هبهعزانم «كرهریو اوتف هنمل كنون ما تالاب
 .یدیشلوا قفوم گرید

 هن ویسیل ك رېکت ر وب (۸2هطتزد) 4 ماا

 ٤١ كنرپش هوپسیلو هدنتلایا

 هننی لحاس كنب رهن جات «هدنسیقرش لامش هرتمولیک

 یو رمد ندیک ه (زواداب) ند ( ورو )و بيرق
 هبصق تاج وک رب یزکم هیحان مقاو هدنرزوا یطخ
 1 :ردراو یښلاها ۱ ۰ 9ا

 هدن وخ یاش اکا 30(

 E IS (ورپ) ۱ ورات زآ
 یزکم م اضق هدنلامش هزمولک ۱۰۱ كن بش (و و)و

 ولیک ۲۵۰و نانلوا دای لما و هنن هک رد هبصق رب
 ندکدشل ر هليا (هقربو) بول وا لوط هدایز ند هزام

 راکود هنلوک (هقاقیتی) هلیمان (ریمار) مه رکص

 .ردعماج ییاها ۲۰۰۰ و مقاو هدننیب لحاس

 لو

 ت زا ۱۷۷

 لزوک تیاغ هلا هلقرب هلاق ندهعدق لاها هدهبصق و "
 هدنن لاها ماوع . رد راو اسیلک پا رخ رب نیزمدل رامسر

 هددورو كل رل ویاپسا هروک هرتاوئر ندا نارود

 رفح رلهنیفد قوحرب هدهبصقو ندنفرط همدق یلاها

 یراکو بسک هجلساب كنيلاها .شعا شغلوا الماو

 .ردن رابع ندکم دشت تاداویح

 .روینل و لوک رب
  هطخ كدنو كنايلاتا (۸22۵00) وا

 (هبوندروب) تنتل ایا ( هند وا) « هدنس

 بونح هزنمولیک ۱۳ كنیرهش (هنو درو) و هدنساضق

 وا كن (هلیس) ندنرلعب ات كنب رہن (

 راو یسیلاها ۳۲۰ «بولوا هبصق رب عقاو هدنرز

 ندنفیدنل ون یخد هبرقرب هداید رابمول لمان و --. رد
 .راربد (ويجد ونازآ) کو نوحا قير ذر

 یاموس هدیقرش یاش رفآ (424۳13)

 هنلحاس كنسهعطق بهذلاهلافس ىنعب 1 ایاز 1

 نلیرو ندنفرط نویفارغح یامدق E و

 شا یت ر وص (ناجآ) ایو (نایآ ) رخ وم هک « ردسا

 . یدبا

 ی
 ر یک ره اضق هدشابا (اوقا +

 كوي هدنسدد رش

a 

 تیافو هدنراسپ لحاس كنیرېن (هلوروا) هک «رد
 راو یسلاها ۲۶۰۰ «بولوا عقاو هدیداورب لزوک
 هنتیسح (قساب) یسلاها كتلایا وشو كناضق و هود

 (هل ون ول) هد. راق وب هزنمولیک ۲ ندهبصقو . ردب وسنم

 وا ریکناتشهد و مسج ٽياغ هک «رویلو یزبسانم

 هد ساینبا) نالوا یدجوم كنشرط تیوزج «بول
 ۱۳۳۵۵ ییا ع كن (هلو ول
 هد (ه زاق هتیایس) هیاخ

 و هنحا ها ر

 .دقیسکم هدنفشک كن اقیرمآ (۸2۱6۵5) تا 1

 «بولوا یشتنم هد رلف رط رنک ۱ كن

 یلاقرمآ لصا نالوا شغل وب یرہش وقیسکم یرازکم
 هدنبسف وی رب كن هقیسکم نالا یاسل هک ءردموق ر
  ونن) هدنح را ۱۳۲۵ كدالیم ران و . ده دکیلیوس

 «بونل وا همت )¢ سدقم تب " ى

 شا ا E رک دا تا (نالتیئش

 هديا عیسوت ینیراکلام «قافالاب خد هلیموق (كتلون)و
 كوي هددالپم یصع تا نواو ےک نوا لر

 دلیفشک تكناشمآو ؛یدرلشعا بسک تورو توق رب

۱ 



 دارا

 كنب رلرادمهح مان (امورتنوم) «هدندورو ك رلویناپسا

 كب یرلتیرومو هافر «بونلوب هدنسهرادا تخم
 هلا هلا لو رب هدنعما (لتونات) رنو .یدبا لیکم
 ولی ری وه) یراک دا دع یسپماح كن راموق یدنک

 و و «ردنا تدابع هبلا ر , رکید ه دنیسا (لتشوب

 « هقیسکم »] .یدرلرسک نابرق ندناسناپ هتسیجنکیا
 1 .هل روی تعحارم هنسهدام

 یرد كمالسلا هیلع مهارا ترضح 3
 ۲ قو رم دایی(

 ن دزآ : راربراقیح هحون ترضح هلهحو وش یبسن
 جاش نب رباع ن : غلاق نب وعر نب عوراص نب روحا

 شازنشو تسربت رزآ .ح ون نب ماس نب ذشخفرآ ن
 ندنف رط مهاربا ترضح لغوا ردق ه ره «بولوا

 a بویغا تباجا «هدهسشغفلوا توعد هب اعا

 .ردشعآ تافو هدتلالضو

 ۲ ار 1 | ۰ 9

 1 ا ا 3 و ناجیابرزا
 با (نور) كنهسنا رف (۸2۵۲6۱۵5)

 E هک 1 غدزآ
 «قردقآ یغوط هونج «هلاعبن ندنلع عفترم كا

 م رکصن دک دک ندنحا كنب رل هبصق (نویاش)و (هروم)

 رود یرغوط هلاش «بوشلر های ربم (هنوارب)
 اس عاص ءرورلاب ید ندنحا كنسهبصق (هسنل )و

 ولبک ۷ ۰ لوط .ر ولیکو د هنغامرا (نوناس) ندنلخ

 زد د  اص ةتنافس بس« باولوا رام

 كريورب ندهیاساس كولم

 ۔اعس نامز «بولوا یر

 «رد ربع رب هدنتل

 س

 | تخذد یررا

 وا هن نارا ه ردص ندنط وقس ك (هدننیشح) هدد

 ل «بولوا هر وشم هل واکذو نسح : ردذشم راو

 تا ذلاب «بویمالل و رذو یحو «شع | هرادا نسح

 او ناسارخ .ردیورم یا امو زوما تیور
 نالوا شفلوب ید رفا تفت سناوک ناریاو یل
 هیهکلم «یرهقارب لیکو یمن ر یلغوا نمره نب خرف
 هتح د ا ٠٥ ده سص یادت هکعا تید وبع ضم

 اه «هدهسیا شقسیا كما جوزت بول وا قشاع

 نکل «نمهراک هن تح ۶ كحوز ر هکلم رب تخد

 ربخ هند نیسلک هک ن نالف .هسا لاصو یدصق۰

 سرح ریما ءهدنکیدنیک ,قرهنانا خرفو ؛شمردنوک

۱۷۸ olاا  

 ا ندناسارخ «هلیساوعد یاقتنا كنیردب متسر لغوا
 . یرزآو طبض یربش ءبودا قوس رکتسع هنیادم

 3 هرکصتدن وب . ردشع | لتف ها هدب دش تاب وقع خد

 نا دعس ارخۆم .ردشف وا سالجا سیح نب یرسک
 O O شرق 0 الت صاقو
 _ كتخد یرزآ متسر نالوا شغل وب ینادناموق كن رکسع
  هدراگ را ضعب بس .ردخ رف نب متسر وب نالوا یلتاق

 .ردررح هد (تخد یزرا)

oهغاط ویو «ینغیدلوا غاطرب هدیرفب ۱  . 
 شمقيچ كيل نب يح نب هح

 .رودنا رکذ نودلخ نا یغیدلوا

 . نودلخ نیا یتفیدلوا هدلب رب هدب رغم ۱ ا
 . روی دا 6 ۱

 1 " ۰ وه مس
 اب هدنلامش كنا اپسا (۸26۵۱۱12) 1 اس وقزا

  -رویک ) نالوا نوکسم هلیموق قس ) ۰

 . هزنمولک ۳۸ كنم رهش (ونایتسابس ناس) هدنتلایا (آوق

 هدن راسي لحاس كنب رب (هلوروا)و هدنسب غ بونج
 .ردراو یسیلاها ۱۵۰۰ «بولوا هبصق رب مقاو
 (هلویول) روهشم هدنبونح هزم ولیک ییا كنهبصق

 .روینلوب هججلبا لد روکوک ربو یزتسانم
 هدنسب غ لامش كن ایلاتا (Azeglio) | ویزا 1

 ایا (وننرون) E (هتنومای)

 ۔ونج قرش هزنم ولیک ۱۰ كنب كنب رهش (ایر وا) «هدنتل

 هیرق وپ رب عقاو هد رزوا كهپ رب لزوک «هدنسپ
 ی هدن رلکتا كن هب . رد راو یسیلاها ۲۳۰۰ ءبولوا

  .ر لزوک روهشم هلیسا (وناراک) ندنموزوا كرلغاب

 یدمش «بولوا كوي ىليخ هلیتقو هک ءروینلو لوک

 .ردهدنل وط هرم ولیک ۰

Taparelli) lli I 3 
 chev. d’Azeglio) | ۶" » اوش ویلز

 اد اله «بول وا ندنرررجمو نویسایس لاحر ایلاتبا

 هد ۱۸۱و «شعوط هدونروت هدنخ را ۱

 یتهراد هد

 و و قا و “2

 و و

 | .یدیا یداماد كن (ینوجام) روهشم .ردشمنا تافو

 ,  ضمب لوبقم كب «بولو ترهش هدقلماسر ادا
 | هدعب .ردشقارب یراعسر عقاوم صوصخ اىلعو رامسر
 ؛شقیا رشف یرلباتک هیاکح قاط رب دنتسم هخ رات
 «بولوا ند: رارادف رط لشهاوخ لا كن دابا ایاتاو

 ۱ -را ۵ (تربلآ لراش) هدروغوا و هلیسهبر یالاربم



 و را

  واما روتشو هد ۱۸ ٩ .ردشعا برح هدنسودا

 كنالكو تئیه ندا لكشت كليا هدنتلا ینللارق كلا

 نایعا تئیه هدنامز یسوتناق (روواق) و ءیسر ۳

 .یدیشل وا یسلاو نالیم هدع و زر ۷

 هج ریلکناو Ameri gand ) وب
 كياتس دنه Azmerigunge.) جنکی 2

 یدنتلایا (هکد) كنسهعطق هلاکنب هدنسیقرش لاعش
 (روامهارب) ءهدنسیقشلامش هزم ولیک ۳۰۰ كن هتکلک
 ۲:۳ ۳۲۱۲ یدرزوا یاح (همزوس) نیکو تو
 رب مقاو هدیقرش لوط ۸۸ ۵۱ ها لاش ضرع
 کتسد صوصحم هنساشنا رلیک یلرپ «بولوا هبصق

 ده هداصقا ت هم ۲ 2
 هدنسدب ىع لحاس كنتلود , شکار A بوق !| رومزآ

 اس لوبن یورپ هم زا

۱۷۹ 
1 
 أ

۱ 

 ض یع ° ۱۷ ۳۰و هدن ر زوا كنه رب ۶

 ؛بولوا عقاو هدیبغ لوط۱# ۲۳۵۲۵ ۵7 هبا یلامش

 شب رب (هعي رلا ما) . رد راو یسلاها ردق ۱۵۰۰

 هايل كن افتس دنس .نالوا لصات 9 و

 . رو ریدشلح وک شود
 قوق ای وقساغ هد ها ر (Aznar) راز 2

 هدنخ راد ۸ ۲۶۰ IS «ب ول وا

 (هراوان) کهدایناپسا ندنفرط (نیب) لارق (نایتک 1)

 | هطبض یهعطق وو «شلوا رومأم هطبض یتسهعطق

 .القاص نوحما یدنک یو .هدهسیا شلوا قفوم
 «شلآ یناوضنع قنوق (هراوا ) هد ۸۳۱ بو

 هراوان هلا لیوحم هفللارق یناونع قلتوق ارخ ومو
 .ردهد ۸۳۷ ینافو .ردشلوا یساب كنغللارق

DRE I۸20۱6222۲,) رالوقلات زآ  

 E e A ۱ رازاملابزا

 -ضح ) و (مصقلانصح) یرلاصا «بولوا هبصق
 هنب لهدام هراسو «رصقلا نصح » ] رد ( رالکلا
 [.هلیرویب تعجارم

 (لیتنآ) کهدیطسو یاقمآ (۸2۵۵) اوز
 (یتیاه) نالوا ند 9 ۱ كن راز

 La اشت ٢ں كنس هطآ

 ه ندلم و دنوق ( اوقوا ) كره وو هدنر
 -اها ردق ۲۰۰۰ بولوا عقاو هدیراقوب روا

 . رلي ر دش تآ ننح ۲ روپشم هد رار اچ حساو

 و را

 وغاید ) EE دلی ِ ۱ ۵۰ ادا دبصق

 مدد لک ندضرا 9۳ هد ۱ بیزار

 . ردشف وا ات ندیکی دام اب وب هدعب و نوا

Azuara ( Eنوغارآ كنایاپسا )  

 تنکل ایا ) هسوغارس ۱ «هدنتکیلع

 هزنم ولیک ۱ ۵ كن رهش (هترشلد) و هدنساصق (دتشلب)

 ند رلعت اب تنغامرا ( ورا) «هدنسد ع تونح

 راک كناج (OA نلیک ود هن رهم (ساوغا)

 e یسیلاها INNS ۳ هبصق رب

 / هر ی 5 ۷ ۳۱ مس

 ¢ رد رهش ر كنتلابا (ز و اداب) 2

 (رکلا یداولا) و هدنلامش كنغاط (انروم اربس) هک

 . رد راو یسیل اها O بول وا عقاو هدنف رط

LES EES (AZUL) r 
 تم 9 2 1 1 لوزا

 ند (لیتنوم هد وپماق) «بولوا رې
 (سرانا زتم) و ررک هنسهووا (هشنام) «ك رهلک

 «هرکص ندکدک ندنحا كن رهبصق (لایمد) هلا

E ۱ 
 ۰۱۲۰ قرهلوا یرغوط هب غ لامس ندیقرش پونج
 . ردهدنل وط هزبم وایک

 وقا) E ( هل وزا آ وقا) هدب ونح یاشما 98 2

 «رد رهن كوي رب هدنت ر وهج (رود
 ا ندنلاح 0 هدقلا كناوتسا طح

 .رولیک ود هب (هناپیداو) ندنلحاس لوص

 ۳۰۰ ؛قردقآ یرغوط هونج قرش هدعب و هقرش
 (وش را وهآ) «ه رکصندک دا حطق هفاسم كلهزیم ولیک

 ندن رلع اب كنغام را (نوزامآ ) فلیم ات

 .رولیک ود

(Azoth) 1هد حب لحاس كنيطسلف  

 ها هک عزدب ش ینا یو بر
 .یدراردا تدابع هن 7 هدنمسا (نوغاد) ) یسیل

 دن ره (ونا)

A۱ ی لركن  zurara)رک روا )  » E 

 نادا ED  وینیمو هة دلا

 ه دندصنم كن رپ 1 اش ناکا 4 «هدنلامش

 «بولوأ عقاو هدنسشس راق كن رهش (هدن وق هد الیو) و

 روا ریز یسهلحم رب كل رهش 9۳|

 هدب ونح یاشرمآ (4208185) ی هد راوح . رد راو یراوص ندعم ید روک وک و یسیل

 (هقن وق)كنت ر وهج (رودآ وقا)
 ۱ سوغوزآ



1 

 رش لاش هزتمولبک ۲6 كننرهش (هقنوق) و هدننلایا

 «رد رهش رب عقاو هدییونج ضرع ۲ ۲ :هدنسیق

 هد رلتفو ل وص وب «بول وا ییمهآ لیخ لوا ندنوب هک

 یرلن دعم هویحو شموک هدنب رق .ردشغا ید

 .روالو ید یرلشاط توقاي
 قازآ»و «یازآ»] یریکد فوزآو| + 11

 [ هل روی تعحارم e فر

 (هنیتنح رآ) هدب ونح یاشرمآ ا 1

 هدايا (سرآ سنو) كتر وهج

 و ترا یرک ساق
 ك رېن رب ناقآ یرغوط هلاش هلما و هنو هدنکنا

 ٌ؛رد راو

 -راوج وا .ردعماج ییاها ۷۰۰۰ و عقاو هر

 داح ر وب نانلوا ارحا هلیماوقا اشمآ لصا هدر

 ندیشک ۲۰۰۰۰ یسلاها تكنساضق .رد زکر م كتر

 نایلاشاو قساب یمسق رب كراو «بولوا ترابع
 . رد وسنم هنر راتیسنج

 « هنری تسوا» كنهسنا رف (۸7۷)

 هک ؛ردیداو لزوک ر هدايا

 ندنریش (سلژرآ) و هدنبغ كنسیداو (سلژرآ)
 هلییسح یتفاطل .بولوا عقاو هدهفاسم كلهرتم وليك ٤

 (هواع) س

 .هواف توزآ» هتسهبعش رب نیا ندداو و كن رپ
 [.هلروپ تعحارم هنسهدام « هواغ»] .ریلید « ی

 «بولوا ندنسامح هسنارف (۸2۵19) ۱ ۳

 (هزروس) هدنخ را ۱۷ ۱7 كدالیم
 رب .ردشعا تافو هد ۱۸64 ۵ و «شعوط هدنرپش
 ادا بش فا ب واوا لغو داع ا ةیشاوم
 روکدم 2و وغ تللعهو ینلداتتسا نوسخرا
 یک ظفاح كنس هناختک
 هدنرلب اتک و ؛ ردشم زای ر باک قوح ر «قرر دشب راق

 هدرلس رد یموع یکیدربو یهفسلف ییدتا ما زیلا

 هلقلانف كرش علاط هاب .یدنا ردا هدافا ید

 ندلادتعارب نالوا لصاح ندنسشیراق هلب رب رب كکلیا

 ندنوق قویضت یر هدایدو .یفیدلوا ترابع

 و

 . ردشلقا را ین اونع « یتنج كنهن رەپ »

 قالخاو تایعیبط نر اش ون

 ا ا یو تراع نینو ار سا عسوت یرکیدو

 ردا ما رلا ینیروهظ هدیش ره كتهنيابتم ةصاخ یکا

 -وا رن كلا .بولوا دلج جاق رب یربرتا

 تۆو یراقدنل

 نقیقح رب جش
 .ردشلوا ,لئاد

 .یدا

 ا «هدهسد رشل و ترش لیح ِ

 قباج یرلت روش «ند رلف دلو ا یواح

۱۸۰ 

۱ 

 وا

 | یزآ
 واو وف وجی

 كروکذم رېش یرب كرلنوب «بولوا هیرق ییا نانلوب
 ۲۰۰۰ و مقاو هدنسیقرش بونج هزمولیک ۵

 . هزام ولیک ۲ 1 (رون) یرکید جم . ردعماج ییلاها

 یسیلاها ۲۱۰۰ «بولوا عقاو هدنسب رع بونج
 . رد راو
 .رربد (۱-۲

 ` (هرودامزرسا) لرکترو ی ا
 هب وبسیل هدنتلابا

 بونج هزتمولیک ۲۵ كنيربش
 یخ رو ۱۰: ۰ «بولوا

 .رد راو یسلاها ۰ رار هلا (هقس رف

 ۳ ا

 ییدمش ویرقمكنسهعط (هنژآ ) یکسا ۱ نارا

 هک رد رهش رھ یک م انلتتلایا « هوراغ عم تول»

 هب وراغو ه دنسب رع بونح هزم ولک ۱ كسرا

 هدنناپ كرهش و «بولوا عقاو لب لاس ك ر

 هب (هتتس) ندودروب یرکیدو هبهنریپ ندسراب یرب
 وص رو «رویدیا عطاق یطخ یو رەد ا ا

 كنه وراغ هلیسهطساو لوب وص رب لرک ۲۳ یلودج
 ن 0 ی رو ندتسوا
 «بولوا عقاو هدیغ لوط ۱۳ 4۳" ٩۳ هلا یلامش
 E O هدهجرد یحرب «یسلاها ۰

 ی ءیسیدادعا ب کم «ینراح کمو قانیئسا

 نونف «یبهبعس هشاب « یسهاضنک یواح یدلح

 « یرلتیعج یربآ یربآ صوصح هتعارزو عیانصو

 -وطو زاق ریس ك «یرلهشرباف ايو و یرهاشعابد
 . ردراو یئراجت یغاب نتیزو بارش ؛تابوبح هلرزوم
 لزوک «هدهسلکد یا كب یرلفافوسو ینایسقت درپش

 یسا . رد راو یر هینبا عنصم ضعب و یرلهاکح رفت

 . كلکیل وتق ES نورق «تول وا (موینیحآ) ا

 نویسی رکنا رو «شفل و ندنزک ارم هل كنصعت

 ندا ۶ هد وب «بول وا یرقم كنسهشهدم ےک

 20 وا راتلاب قارحا ًایح ندرب ناتسنو ر هدایز

 ۷۷۸۲۲۳ بول وا ترابع ندهیحا ٩ یساسق س
 .رد راو یسیل اها

(Agenais, Agen ois) ۲ونزژآ دوخاب هنژآ | 
 .وک ) ۳ هدنسب ع بت وئح كت هسن ارف

 3 چاق ان همان و هدهسنارف (۸2۵1)
 3 ی رلبهم كا هک

 . هدنراوج كنب بش (رول) هدتلایا « رآول عم ءردنیا»

 1 ۸7۵۲ - ودب رول قرار نوعا قی رفت کوب

 | .البو) نالوا هدنهح

 ٠ هدنسس عا بونح كنهسنارف (۸86۲)



۱۸ E 
 (رخؤم ‹«بولوب هدسنکلع (سلاو) دواي (لاغ) | هک «یدا یسهعطق كچوکر كنسهعدق تكلم (هنای
 ندنماوقا تلک کسا .بولوا یربش (ناژآ) یزکرم

 یرلتنوق یدنک ادتبا .یدیا یتطو كنموق (خیرب ویتین)
 ا حرا ٩۷۰ یددسد رولوا هرادا هلیتف رعم

 (هزول وتو ربتآوب) هدعب «كنب رادقود (هنایوک ) هدنسید

 تبنم .یدیشمک هنیلا ۵راربلکنا تیاهنو كن رتوق
 نونو بارش ,تابوبح بولوا رب رب رادلوصحو

 صوصخا ىلع ردراو یراهویف عاوناو ینالوصحم
 كن هعطق و هدهد دج تایسش .ردرویشف یرلکی را

 «بودبا لیکشت ینتلایا « هنوراغعم تول » یمظعا مش
 یزکسم كتلایا و ید یربش (ناژآ ) نالوا یزکم

 « ه وراغ جم نرات » ید یرامسق ررب .ردشلوا
 .ردشغلوا قال اهن رلتلایا (هدنوریژ) و

 نوناق ربهاشم كنهسنارف e | ها
 ۱۰۳۲۳ ددالم «بولوا ندناساش ] ۰

 هد ۱۵۹۵ و «شعوط هدن ربش (قودلآو) هدنخم رات
 باتک چاق رب قلعتم هقوقحو نوناق .ردشعا تافو
 . ردشم زای

 هدن راطس و كن اتسدنه (۸5۹۸01۲) ۶
 A رو
 ءردب رهش رب تنسهطخ ( راکل وه) +

 كنم رهن (هدابرن)و هدنکتا یبونج كنغاط (سایدنو) هک
 ۲۳۳۲۸۰ ۰ یددخاسم هرم هک ۱۳ لتخ اش
 .ردعقاو هدر لوط ۷۳ ۱٩ لا لا ضرع

 «اسا» ]7 .ردندنک ولم دوج ۸۳ |
 [.هل روی تعحارم هنسهدام ۳

 هي اطلس هعلق (۸۹۹۵۲۸008) ۱ نم ایام

 م ویلا هش رهارخ هدنح راخ

 كنیریپش ربش (آورت) نلیند ( لوبناتسا کسا)
 بول وا لغوا یجکیا ر ( سور ) ندنرارادم 3

 3 (سابا) نالوا روېشم هدب را هن اسوا یسه راحت اور

 ا ك (سخ) یردب "
 مس

 ۱ نودحراسا
 [.هل روپ تعحارم

 ایلجس (۸55۸۲0 دوخای ۸5۸۲0) ۱ ا

 هدنلاش هزنمولیک ۱۸ كننرهش ايس وقینو قحع هل

 ۔ایتس رخ (8ئ ۸:۵0۲) فصا د وخاب فا . مس

 كن هزنلکنا هدرا ران ۵۰۰ كل د البم یه

 هود اھ نودح ا «|

 | یا (ایاتق) «هدنفرط جا كنسهطآ

 «هللوا شلوا بهار شاب هنن زس اثم (یولا نال)

 كنون ریش ندا سسأت هدارواو رتتسانم "روکذم
 هنسهدام « فاسآ تنس»] .ردشف وا هيشتا

 كنيجت رفا سیام یصوصحم مو [.هلرویب تعجارم
 .ردی وک ا

 | هکاسا
 رب عقاو هدیلا مش ضر ا ۳۸ هو ورت

 . رد دیصق كح وک

 رب هدنسیقرش لا كدنه (454) ۱ 6

 E MA ابر ات
 قرش بونج «تییت ندنفرط قرش لاش «(نانو) ال
 .هطخ هیتنحو «راک «روپینام ابوس امر ندنفرط

 ید هطخ جوا لوصو «هدهسیا دودجمو طاح هی ر

 ۲۸۳ ۱۵۲ لا ۲۵۲ ۳۰۰ اب رقت .ردقحم هماسآ
 قرش لوط ۹6 ۰:  ۸.۱۸۸ ۲۰ و اش ع

 (روباها ر) یو نوزوا كا ءبولوا عقاو هد

 یکاو «هرتمولیک ۰۷۵ هقرش ند غ هیتسیدا و یره
 .هیعطس حاسم .ردهدنسهرا هزمولیک ۱۱۰ هلا ۰

 عبر ۷۱۰۰۰ هدنرقیتسناتسا .یمسر 4 راریلکنا یس

 نیعم هلیماع یدودح «هدهسیا رویلیزتسوک هزنمولیک
 و .روټ روک یهغلابم زآ رب رادقم وب «ندنغیدلوا
 ترابع ندنسیداو كن یک ربن روباهار تكلم

 یکتا رب كنلابح هالایه هدنلاش درب و ؛بولوا
 كن هتکلک و ندنسهووآ هلاکت ید هدنونحو ؛ربنازوا

(Assaké)نانلوت هدنلا كنهیسور  
o 7۰3 NE. 2 

 TA ٥ كدنف وح هد ات ل

 هح داوا یرغوط هقرش 2 ندنلاش

 9 تیاب كره سک و

 د هلسلس رپ نالو روتسم هلراق هد روص یادو نالوا
 ندد ییاو .رونلوت رلغاط ه سص ر نالو ماتخ

 هنغامرا رو اهار یسهلج بوق رارم قوح رب

 هنساوه كنهلاکن یساوه كتکلم و .رولیکود

 ن زای « بول وا لدعم اھ لیح «هد هس رو زکب

 7008 ناشنفو ۰۲۷ .ترارخن هحرد دارغساس

 . رول و هد رلهد

 .ردنا ماود ردق هنت ام كلوا نرش «بو الشاب

 یعاغترا هداز لد ه زبم ۶ ۰

 ضرا تک ارش .رد راکزور قرش لامش نسا هدایز ۱

 ید هسیا تنلیخت یسیضا را .رولو عوقو قیص ك |

 ینالو صع هجلساب .ردلکد ناقشیلاچ كى یسیااها



 ا

 زآ كب هراس تابوبح «بولوا ترابع ندجرپ
 ؛لوتوت ؛نویفآ ,شاعشح ؛رولوا عرز هدرادقم
 :ردقوخ ید یالوصح یاچ «یتشماف رکش «قوماب
 تبات ییادخ یرلح اغآ یاج لوا ند دورو د را ریلکنا

  رملکنا یدش, ؛یدرودبا لیکشت رلنامروا .پولوا

 هنوک ندنوکو  «هکللرب دشرت اصوصحم هابتلالد كر
 ید یراسحاغآ لغض قوسح كب .ردهدفلافوح
 ك یروموک ندعمو رمد قلعتم هبداعم .ردراو

 ید یرهزیر نوتلآ ضعب هدراربن «بولوا یلتیلک
 «لیف صوصلا لعو یسهیشح و تاناویح .رونلو

 ۵۰۰ یونس بول وا قوح كى یرلن البقو نادک رک

 هدقمالازآ یرارادقم «هدلاح ینیدلت وط لیف هدایز ند

 ؛ردفوح ید یرلناویح وآ راسو کلی «ییآ. ؛رد

 هدنغامریا روامهارب هد هنيا ولوط هلقیلاب رارهنو

 .رونلو ید رلخاسع

 ندنشید لیفو یاچ صوعخا یلعو ندنسهیعرز
 كنيلاها یارقف هسیا هیلحم میانص .بولوا ترابع

 تالو اع نیا را

 «قوماب ضعب هدن ر وص ثكح هدآ هاب اقم ا

 ضعب لوم ندرقابو ریمد هلیاجوسنم كياو نتک
 اودا تالا NNN ee یسلاھا

 د اھا ر ینالج نامه اک وا کک
 دحشاسلو ایس «بولوا مقنم هماوفا قوح رب راتو
 رو هنسیلاها امرپ ر فن رارابا تبي یقاط رب

 ودنه .راردبرقو هاشم هن راودنه هلاکت هد یقاط

 یرلقوفت هنیرزوا یرریاس كرانالوا بيرق هر
 . رد راو

 شش نا بکر و هلاکت یسهطخ ماسآ

 , رریقنم هب هیحات ۱ ۰ و اضف ٩ بول وا یر كتلایا

 رده رزوا یا هاو یک رو یاس دل زاضف

 زک يح اضق

 یاهوک ۳

 یجوبارح هیتلوج عم هیساخ ۲
 روز كتراد ۳

 كنک و كن ول 5

 روپیخل روبیکل :

 راک اسیس راک اسیس 1

 كن وک امس لیهاکن ۷

 بس هراپلاوک ۸

 ب ایهورک ٩

۱ AY 

 ۱ ۰ كنور (ساملkا) عقاو (OES ندنلحاوس ۱

 هن رات ۱۲۶۲ ندنخم را ۱۲۱۵ كدالیم ( ناسآ

e E,كز  Eع  

E ۰ ESنالوا  EOC)29  

 . یلهاخ ربکر اک ید یرهش (تتنکرک)

 ۱۳ یرازولع داد ردبصق رکید
 ۱ . كدالیم تكلم و .رد (تاروج) و (روپییس)
 بوک هیات ت تلندرتلکنا هدنح رات ۰

 شا تعاطا ضع هنن ریدنک یو رارباکنا ادتا

 ۲ ۱۳ ::دهسیا راشعا هرادا هلیتفرغم هار رب نالوا

 ۰ رد رش

 . رد رهش ر لو

 ۱ ندغوط «بوقلاق یدوحو كنهحار هرکص هنس

 ۹ قوا هرادا ندسنفرط یتموکح زیلکنا هبیروط
 8 ا

 . - ای وباج (Asma - Yama) ۱ نا ۱
 هدنطسو یسهطا (نوپب ) كن 

 ایا (وناینسس) «بولوا ناکرب رب نانلوب هدقعای مویلا
 هدنسب غ لاعت هرم ولیک ۱۳ ۵ كنب رهش (ودب) و هدنت)
 . ردعدا و

 (۸عقاتر ASun ( نوسا 9 ۳"

 ۱ امرا (هنج) هدنراطس و كناتسدنه ل

 بصنم هنن رم ( یرواک) هدنلخاد یسهضوح كنغ

 ٠ هدنراکتا یبرغ كنلابج هیالایه بس ا
 1 تر همان و ید هدنس هعطق ( لاورک | عفاو

 .ردراو رب را

(Asan) ( 1T ) ۔رادمکح رافلب نلین دانرایاسآ 
E DS 0 

  .اریعا همور قرش یراراغلب رارب هلا وزپ یردارپ
 ۱۱۸٩ كدالیم كرهربدتا نایصع یش راق هنغلر وط

 یرپش (نیدو) یرقم «هللوا لئات هتيبل اغ هدنح ران

 ۱۱۹ هو «سبسأت ینلرادمعح راغلبر «هرزوا قلوا

 ناو) لغوا .ردشقآ تاف و 3م هدنخش رات

 نالوا ینوروط كنو - .ردشمروس تموکح ردق
 یشراق ۰( نینودو) یعکیا روطاربعا ناسآ رب رکید
 ندقلرادح ءهدهسیا شک بلاغ «بودا هراحم
 ؛دغا رفلا دعب هدنح را ۱۲۸۰ «كرهربتك جباصوا

 . ردشماشاپ یک مدآ یداع «بولیکح هب هینیط :طسق

 ناسا

 ۲ ین رع یاق رفآ هک < رد هر زجر هدنس هب روا كنتهح

 ) )Ascensi0ج وع » یز «.

 بوتح لنت تسالط ۲ لم ع رح



_ ss 

 اوز دیلخ اس (ایلب زارب) < نسب رع ب وئح هزم د

 «هدنقرش هزتمولیک ۵ ثكننورب (قور ناسا

 - غ لامش هرم ولیک ۱۳۳۰ كنسهطا (هنله تنس)و

 نونج ضرع ۸ ها۷ ۵۳۳۰۳ «یقردلوا هدنس

 -هرآ ی لوط ۱۰ ۵6 ۰۰۳ با۱۱ ۲۳۷

 هغ ندقرش «بولوا یوضبب یلکش .ردعقاو هدنس
 ارا هطآ و WERE هزم وليک ٤ یو نالوا ۱

 یرازغآ كنبرلنکرب یسا بولوا تزابع ندهینکرب
 هدنفرط قرش .رددوهشم نالا یایرح كنروالو

 هک هردراو یراغط قاط رب نلیئد « رلغاط لیشی»

 .ردراو یعافترا هرم ۸۰۰ كنسهورذ كسکو كا

 ترارح «بولوا مالغاص تياغو لدعم یساوه

 -وک هعافت زا هدراغاطو ۲۹ دارغیتناس هدنررب قل آ

 نایاش هرکذ .راقیح ردق 4 ۱۱ و ۲۳ قحآهر

 دوا لقن: ندا وروا ءبویلوا نو

 قوح كب یرلهغبمولباق ریکد .رویلیربدشیت یرلنانل

 یرنالوا یتا مارغولیک ۵۰۰ «بولوا دوی كبو
 -ریکت روب هدنسیدالیم حران ۱۵۰۳ هطآ وب .ردراو

 بویفل وا ناکسا «هدهسا شغل وا فشک ندنفرط رلیل

 .یدیشفلوا ناسا المو لازنم رب نوجما نافس زكلاي

 «(ریپماد) ناد وبق ندن رلح ایس ریاکتا هدنخګ ران 1۷۰۱

 «بوشود هبهطآ وب «هلغغاب یسک ینیدلوا راوس

 کید روک «نکیشل هنسهج رد قلوا كاله ندقلزسوص
 «ك رهنوشود کشود هنسهقرآ كرلیک ینابی قاط رب
 هنعبنم وص رب هد « رلغاط لیشی » هلال 4 دناویح و
 ر نایاعوا هب هطآ هرکص هتفه جواو :شلوا لصاو

 هرلکناتاعوقوو . ردشل رات روقندنف رطیسنک ریلکتا

 تنس) ارح وم «هلکمربو تببس هتسهسغ ییهطا كن
 نداروا كن راب ات و كوي نالو نم هدنسهطا (هنله

 رب ندنفرط یتموکح ریلکنا هطالوب .نوچسانریجاق
 برح رب هلرکسع رادقم رب «قرهی وڈ هن لوق هر
 رب کیدا تماقا و 3 و .یدیشلفارب ید یسک

 یذوفن ۲۷ زکلای موبلا بول آ یتعسا (نوون ج روج)
 یهدنلحاوس اه رفآ «یتموکح هزنلکنا رخ وم .ردراو

 ۵ « رلغاط لیشی » «هرزوا قلوا صوص# هتب رکسع

 هدنعافترا هرم ۱۰۰و هدنسهب رب روتسم هلراچشا

 ه(نووت ج روح)ندنعف وم كن هناخ هتسخو هاخ هتسخرب

 .ردشمردای یو وص ر هدنل وط هرم ولیک ۲ ردق

 نلیئد (دادنیرت) مویلا ریل ریکتروپ س

 پ سا ۱۸۳
 ما «نویسناسا كحوك » عل ( رونیم نوپسناس

 نالوا یک ویا كني راهطآ هنیلوراق س .یدراشمربو

 (نویسن اسآ) هد راهطب رخ ضعب جد هنس هر زج (یانو)

 . ردلکد یرغوط هد هسا شلر و یاب

 ہد ونح یاشیمآ (۸۵۵98۸۲0) | تارا

 هدنتلایا (ونو) كنت روهج (ورب) 0

 (هقاقتم) «هدنلامش هرنمولیک ۱۰۰ كن رپش دن (ون وی)و

 كح وک ر نایک ود هنل وک

 . ردهیصق رب هدنعاثن را هزم

OTایا (هردنمس) كنهبمص (۸:۵۳ز2) | هب  

 هبصق ر هدنساضۆ (هجناسو) منحل

 . رد راو یسیلاها NES «بولوا

 ۔وط (۸52۲2 د وخای ۸:5۸00۵0) ۱ ۳ 1

EO 
 [ .هل روپ تعجارم هتسهدام « داوس »]

ET۸3137, ۸-) ناهراسآ دوخاب ۱  

 لامشكنسهرب رح هرتاموس 0 ل

 رقه كىنموق (هناب) «بولوا رهش رب هدنتهج ییغ
 رب نلیک ود هنیزاغو (هقالم) رېش و .رد يتم وکح

 و هدتتسدا و ,دل رم

 هدب راقوب هزم ولیک ۰ ندنبصنم ك رنو هدنرانک ك رهن

 كح وکو « رد کم كن راحت رب دو «بولوا عقاو

 . ۔المو هناب لاها .راراقیح ردق هرپش هلی رط رهن رایک

 هلمرلسا نیبم نيد «بولوا بکرم ندنرلسنج یی
 .ردعات هنتلود كنلف یرارادکح .راردنم دتم

 ,Aspa) ۸:022ظ2) هناداپسآ دوخاپ ۱ 0
 ریو هناا تی وفات نان 8

 كح وک كن هدامز لر دما رهشو . ردعسا یرلک د

 .ردشقا مسوتو تیها بسک ارخؤم ؛بولوا
 [ .هل روب تعجارم هتسهدام € نامغها»]

(Aspar) ۳ BRكنغل روطاربعا قرش امور (  

 (توغ) لصانع «بولوا ندن رالاربح 0

 ندنفرط (ناینیتللاو) روطارمعا .یدیا یلاینالآ یعب

 - ردنوک هیابلاتیا یشراق « (ناژ) نالوا شا نایصع
 -اطا یموقیم یصاع هدنخم را 4۳۵ كدالیم «بولی

 را (لادناو)

 .یدیشلوا بولغم ندنفرط ( قیرسنح ) یرادمکح

 «هدننافو ك(س ون ایک رام) روطاربعا «هدنخ را ۷

 رادنکحو و شک رو وا هن یا(نوشل) لیکارت رایسآ

 هرکص ا ا «هدهسا ۳ هع

 ۔اونع سطهف ه(سو روباد رآ) ییغوا یدننک ید دج

 ارعا «ك رهیغا تعانق هد هلکع | روب هکمرب و ینن ۱ .1) هد هب هطآ



 پ سا
 هدنخ رات ٤۷١ «نکیا هدنششت كم رودلوا یروط

 .ردشفاوا مادعا ربارب هایلغوا ندنفرط روطارپیا
 نسح تكمدق نانو (۸5۴۵510) ۱ اساسا

 «بولوا ینیداقرب هروهشم هلیلقعو ) *
 كرهدبا لقت ه هشت 1و «شغوط هدن رپش (تلیم)

 هد هما اا هک | لاغتشا هلیس رد تغالب

 نالوبعوقو هداروا «بولوا اکحو الع عم یسهناخ
 لاع لا قلعتم هناینایسو تاد «تسکح هدراعاقجا
 طارقس روهشم می < و وق ه رکذن عقوم راول اسم

 هدایز لا E O دات و شات را
 هنن داق و سلقیرب ندرلنو «بولوا ندرلن دنا ماود

 كا ج وز ریس دن 9 «شّها دف الع هدهحردرب

 سلشرپ كنايساپسآ
 هک «یدیشم راو هبهحرد رب یرادتفاو دوش هدن دنع

 .یدیشماسو یتسیراف «هرزوا

 یک یصحصع هنندارا كنايساپسآ یروما كسروهج

 در كس ل راع هووفو هراغمو ماسپس .یدیشلاق

 .رد ورم ینیدلو عوقو هلیداراو یأر كنايساپسآ

 مبنا هلکلزسنید ندنفرط یرانشد كسلقرپ ایساپسآ
 ادم ینو سلقیربو ؛ شفل آ هبهکاحم ت «یاردنلوا

 قمربدناف یرلک اح هک «یدیشقا دهج ردقوا هدهعف

 ي ر هر لس ین ایر تولا
 9 ندنافو تسلشر یدین شک ودا نشا زاوک

 -لناقیلدرب لاوحالالوهج هدنعسا (سلقیسیل) ایساپسآ
 هد ینو هل رادتفاو ذ وفن نکس ییعفا شەراو هب

 شوا قفوم هعیفرت ردق هنیدناسم لاع لا كتروهج

 هلیسهدایز كعيانص قراعمو مولع ایساپسآ .یدیا
 -هننآ كنهسیفن میانص صوصخللالع «بولوا یسهبحم

 كيبانص وو هغمرترآ ییرابتعاو ردق هدندنع رلیل

 ناریا س .ردشلوا بیس هنسیقر یخ ندیلیخ
 اساسا .سورک ل یردار O یرادمح

 (وتربم) نالوا یسهفوضعم «هلغلوا شعیشیا ینئرهش

 - ورک .یدیشم ر و یمان (ایساپسآ) هنیداق یک هدنمسا
 وس رشد رآ یردارب ییداق و «ه رکص ندنلتف كس

 . یدیشم

 |تبت
 ( ند وغ تنس ( و هد ساد (ندوغ تنش هدنل

 هیحات عقاو ه دنسدق سش بوح مرام ولك ۱ كن رهش

  وئح تالایا كهسنارف (۸۹۲6۵۱)

 ایا « هوراغ تسوا» ندن سەي

 | یسلاها ۲۵۱۵ «بولوا هبرق لوس ر یکم

۶ 

 كلاس

 سا

 راسو قارط ندنحاغآ ربشعش هدهبرق و .ردراو

 ۳ ند هب دلی راود A یسهیحات سس . ریلپاپ

 . رد راو یسلاها ۱ ۷ ۰ «بول وا

 2 | میس
 .ردروهشم هل راهم یک هدنچس

 پس
 هدنتلابا (راقن)

 یجلاو یسیلاها ۲۰۶۰ «بولوا هرق كوي رب عقاو

 كنهبرق و س .ردراو یرلفاجوا
 یا E هعلق رب هدنغاط (غ ربسآ ههوه)
 ا هقینا و یدمش «بولوا یرقم كنب راکبهرد

 .ردشفل وا ذاخا سد صوصحم

1 
  A(تخر رود) و  ۳ Eقرش ا 1

 رب عقاو هدنراسپ لحاس كنيربم (هژنیل) و هدنسیلام
 قوح رو «یسلاها TEV «بولوا هبص كج وک

eهبصق ب . ود را و جناسیط رب یواح یی هعنصم  

 OED حران ۱ ۷ بول وا مکس هلیحف و

 . ردشع ایط ههرصاحم رب روپشم

PIN SF ) ۹۳612۵ ( ۱ ۰ 
 كن هنایوو هدنخاعس ( (ع ربس راهسنام )| نرپس

 رب هدنراسپ لحاس كنهنوط «هدسنقرش هژمولیک ٩

 ,هژهتشا راو ییلاها ۷۹۰ قجص هک ءردهیرق
 یرکسع ایزتسوآ هلا ترابا وب كوي هدنخ را ۹

 . رد روهپشم ها هن راح نالوبعوقو را دامان وب

O r NS۰  
 سوغ) کو «ندنغیدنلو ید راه رق ضعب رکید

 .رارید « نربسآ كوی» یی (نرپسآ

a Aspropotamo) 

 1 « قامربا ۱ وماتوورپسآ

 ةلسلس (سودنیب) «بولوا ندنرربن كوي لا كانوب

 هدلناعب هدنرلفرط ناربآ یهیافع دودح

 - هالپوط ینیرلوص كراهرد قوج رب ندلوصو عاص
 دودح كنانو و ردا نایرج یرغوط هونج «قر

 قد

 ندل وصو هرد یکیار ندغاص «ه رکص ندک دک یتس هم دق

 یدش ءهلا ذخا ید ییرارهن (هوودکم) و ( هفارغآ )

(in0اAsper)یلکنلف  sy,۱  
 هدنګ ران EVES «بولوا

 رب تاناویح و «شغع وط

 _ ,Asperg) ۸۵ظ6۲8) ع ربسآ دا
 ۶ تكنعلارق ( غريم روو) دام املا

 ۲ -د ولو ۲ (ع روبسشودول)

  هدنسیبش لاعش هرتمولیک ٤ كنبرېش غروبسغیو

 E هدن راوح

  « dak (Asperen)وه نون .

 اضق (موق روغ) «هدنتل ایا « هدن ال



 (یرالوزروق ) هدنجراخ كنیزفروک هرتاب «قرهرآ
 | .رولوا بصام هریک هدنسش راق كشن رهطآ

 .رد (سوولولک 1) یمدق

 تشک فضا

۳ 

 dill ات ا و ۵ 1 4
 2 ۳ ۳ ۱ هت وموریسا

 روتسم هلرلاعرمو قلیلاچو نامروا هک ءردغاط رب

 كن(وتلآ هتوم) نالوا یسورذ كسک و كا «بولوا
 راو یعافترا هزنم ۱۹۶۷ ك « غاط كسکو » ینعی
 تا ون اما روتشو «ب ول راب یدلاب راغ هدغاط وب رد

 . ردشلتوط ریسا ندنفرط یرکسع
 (نورب وآ )كنهسنا رف (۸9۳۲1۵۲09)
 هدنساضف (هشنا رف هاب و) ءهدنتلابا

 رش لاش هزنمولیک ۲۸ كنرپش (هشنارف هبو) و

 یسلاها ۰

 یرلن دعم نوش روق هلا وقنیح لد روکوک هدش رقو

 .رد راو

 سودنپسآ

 | هریرپسآ

 «بول وا هبص3 كح وکر هدنسقف

 هنغاجس اشتنم (۸۵۳60005) |

 تکلع ( ایراق ) نالوا قداصم ۱

 . ردم دق رهش رب شفلو هدنس هع دق

(Aspotogan)) <|. ۳ 5كني امش یاشرمآ  

 یی» هدتکلم (نوینیمود ) ناغوتوپس

 طیحم رحم هدنساضف (عروبن ول) كنتلایا « ایحوقسا

 . ردهلکسا رب هدنلحاس یعالطا

 | هیطالم تكنشالو زا و | و
 ۳ ES ۳ روس

 ندرهش رب اول زکم هدنغامتس ی 0

 هدنسب ونح برغ ردق هزمولیک ٤ كنهيطالم هک

 كنءووا رب عساو ناک هدنفرط نیونج برغ كنارفو
 دشاط) ندنرلعیات تارفو هدنکتا غاط هدنرانک

 هک ود هن رب (وص

 یرلقافوس «یک ینیدلوا ح رفمو لزوک تیاغ یقوم
 ۱ .رد ربع و مطتنم یجد

 هب هیطالم نیشیق «بودیک نیزاپ زکلایو «یدیا راو
 | (تبیزب) هدنخم ران ۱ ۲ ۵ ۵ ۹ .یدراردیا تد وع

 «ندنفیدلوا شاک رکسع لتیلک هربش هدنساننا یشهب راع

 ۱ كن هیطالم امدقم یزوپتسا

 | یرلکشوک هداروا كنيلاها «بول وا د یسهیفیص

۱۸۵ 

 ند (ایلوتا) ی( اینانراتآ) نا لیکشت تلایارب

 ۱ یه هداروا «بویمهدیا تدوع ند را هیفیص یلاها

 ۱ هدار وا جد نیشبق ندو واو «شلوا روبخ هغه

 بارخ «ب ولاق للاخ هیطالم اب رال وا شعثیلآ دخل اخ

 ت رز

 و ءقردنلوا دانا اول کر یزوپسآو ؛شلوا

 یراهچنابو قوح یرلوص رافآ .ردشقا دناز ییر
 هدو هک «ردروبشف یزاالا لیزاپ : ردشزوک تباق
 شلزاپ هلرلپ زاب هعوا هنتسوا تقو ینحراربق كنالا

 -اریق یرلام یزای نروک شنوک «هلغلریدشییاب دغاک
 .رولوالصاح ندنلاف یراص كن رلفرط راس «بور

 -رلتضح یزاب ندمارک نیفوصتم ریهاشم یزوپسآ

 1 ربش هلیما نوک یزاہ «بولوا یسأر طقسم كن

 ی ۰۶ یسشاها .ردراو ید و فرود راوک

 . ردهحهدایز یتبوطر .ردهدنسهدار

 (ربساشال) كەرى ا (هعواتلا) ۱ ل 1
 هدنسهیحان (ناغیو) «هدنفلتوق | 2

 رب هدنسیقرش لامش هرتمولیک ٥ كنبربش (ناغیو) و
 روم وکو یسلاها ۱۳۹۰ بولوا هبصق كح وک

 و 1

Eهنربب تلآ» كنهسنارف ( ۸5۲6 ) ۱  » 

 یداورب هدنساضق (نورولوا) هدنتلابا ]

 قوج ربو عقاو هدنسهنروا رلغاط كسکوب «بولوا

 . ردعماج یرلهب رق
 ناک هدنفرط قرش كناي اپسا (۸۵۲۵) ۱ ۳

 هدنتلابا (تناقیلآ ) كنسهعطق (هیسلپ) ] *
 (هبولای) و هدنن ع هزبم ولیک ۲ ء كن رهش (تشات )و

 اها ۷۲۱۸۰ «بولوا هبصق رب قاو هدنن رق كنن رپ

 .رد را و یرافاج وا مص هد رقو یسیل

)45P(( ۱ 1(نوینیمود) هدیل اش یاقبمآ  
 هنتلایا « ایح وقسا یکی » كنس هعطق 9

 ءردیوقرب عقاو هدنلامش كنسهطآ (نوترب باق) قمم

 راو 0 هنسهطا (وونرت) ندایح وقسا یی هک
 یسهرباخم ةطساو هللا اوروا كن

 .ردشغل وا ددم ند وق و فارغلت

 ( a ) Aspis, 1۲062 دوخای ۱ 11

 یسیهنکیاو يدق نانوب یسیجترب ]
 هنمسفبونج كسنوت .ردکعد « ناقلاق » هدنناسل نتئال
 کسا كتسنهعدق تکلع ( هنحارب ) نالوا فذاصم

 .ریلیند (بیلقا) مویلا هک <
 ام «نول وق» ] (۷۲۵۱>:۸:۵]) ۱1 لاونپسا

 ر
 ردشتا تافو هد ١٤۱۸و «شعوط هدنرهش

 ۳۳ هل ر وي تعحارم هنسهد

 بولوا ندننیلعمو الع ایالآ (۸:۱)

 ( هنوغ ) هدنخ رات ۱۷۷۸ دل دالم

 هفسلف .



 دلج ۱۱ ربارب هلراهیشاح و حرش هجنیتال یتافیلات كن

 كن وتالفا هن هلباتکرب هحالآ هدنقح یرانآ هلیلاح
 فیلأت ید سوماق ر یواح یناغل نانلو هدن رات آ

 كنوطالفا بولوا لترج كب هدنناکاحم

 فوسلیف دل رلهلاسر ضعد نانو ERE یر

 .رودنا اعدا ییرلقدلوا همقیج ندنلف كپلاراشم
 ناج رج 3 نارا (Astabêne) ۱ هات را ۰ و[ و ۱ مس

 نانوب هبهطخ كح وکر هدنرلفرط

 EGET یاس ها

 + ا

 .ردما نلیرب و ندند رط یویفارغح يدق

 ندناتسشنح (۸۵۱۵۲0۲۵5) | ۳۳

 ( هرابنآ) نلیکود هیت بولک ساروباتسا
 .ردمسانایر و ندنفرط ین ویفارغح ءدق ناتو ا

TNS (Astapus) 

 a ند رم یکیا إس واتسآ
aردعسا نلیرب و ندنفرط ی ویفارغح . 

 هنشلایا هطان رغ تنایناپسا (۸۵۱۸02) 4 ا 1

 هع ERT (هقیت) نالوا فداصم

 هدنسهب راحم اشرفآ یضکیا هک «یدیا ربش رب هدنس
 ميلستكنسیلاها «هدقدنلوا هرصاحم ندنفرط رایلامور
 ی ی یک یدک «هسا ندکعا لوبق راش

 ( هغایو هلابئتسا ) قد .ردروپم لرل لوا شا

 . رویلپد

 امرآ) كنهسنارف (۸۵۱۵۲۵0) ق ار ان

 .هعطق رب كنس هع دق تکلع (قاپ

 هزار دف هلو( رول ولاا کیدا

 . ردهراسو نابرود «هدناربم «(هب وسام) یر ا

 .هکینف هلرلبنابرس یکسا (414۲۲6) 4 راتسا

 -وجم و اعم هک ءیدنا یهلا رب درا

 (نودیس) یدبعم هجلشاب ,بولوا هیانک ندنبه كم
 هیمس (طوراتسا ) هدناروت .یدنا هدن رپش ادیص نعي
 : ردوا

 | طو طوراتسا
 [.هلیرویب تعجارم

 تنيطسلف همان وب (۸۵۱۵۲0۱۱) ۱ راتسا

 ند راو هد 4هطح ) یمانم) ۱ طو

 ك رلز وب هک «یدبا راو روش ییا هدنف رط قرش كن رې

 ههقنآ هدام | ( ۸5۱۵۲۵۱۸ )

 بآ 0 ) یرکیدو «ییطو كن وا ترطح یر

 .یدا یرقم ك )ج وا) یر

۱۸٦ 

 دیا ک1( هدهیساقفاق (Astara) رات 1
9 

 e هدنساصف (ناروکنل) كن | هر

 دزرح رحم اراک ۳۷ كني رپش نار

 ناربآ ییدودح نارا ها هيس ور و هدنس» غ لحاس

ON)ءبولوا هبصق كح وکر ه دندصتم كارم  

 رب كوي هلیتقو
 ۔ارخا هوم و بارش جد مويلا «بولوا هاکنراح

 . رد راو ۳

1 4 | 
 (نازآ ۱ ( AEC هب و راغ ج تروفأتس

 بونح هزنم ولیک ۱۹ كن رهش (ناوآ ) و هدنساض3

 هبصق كح وک رب یزکں م ا عقاو هد تسدف رش

 .ردراو یرلهناخغابدو یسیلاها ۲۱ ۵ ۰ بول وا

 اینا راقآ» كنانو (۸:۱۵60۵) 11
 كنب رک د نان وب هدننلایا «ایل وناعم نت

 بول وا هلکساو هبصق رب عقاو هدنب وو كح وک ر

 .ردعقاو هدلاعت ضرع ۰

 عقاو هدنرزوا كن هلکسا . رد راو یسیلاها اش

 . رددوح وم یرلهار > دل بش کسا هد هيب رب

 تن ریکد هرحرم (۸514015) وقاتسا
 زا لدنیمزاو هدن زفر وک دیم زا

 ( سوخ اسل ) . رذ رپش کیسا 7 شفلو هد رع

 ۸5۱۲0۲2-) هیلابورتسوا دوخاب | مارو 1
 كتتيالو دیفس رج ربازج lia) ۰ ترس

 ننغاعس نقاس «بول وا ندن رلهطآ نانو هدب ونج

 ه رب ر> و . ردهیخات رب قوم هنساصف ( سونعلاق )

 هزم ولک ۰ دا اتس غ كنس هطا یون اتسا

 ندقرش یو نوزوآ لا بول وا مقا و هدي رع بونج
 ییا طول ص هلخ ز رب رب هطا . ردهزنم ولیک ۵ هد ع

 «هدهسیا قلغاط یسیضا را «بول وا ثرابع ندهح ران

 مور یسلاما

 یساسیلک نوا اع ندس وفن Nels «بولوا

 قلیعقباب یسیلاها
 کسا ضعب یمسا كنهطآ وب .ربنی هل قلیجقبقو
 وبا .ند رار هد( هيل وی اتسا) هدنراهطب رخ لنافع

 قحس هنسهیحان هيلا ورتسآو هدنفارطا كنس هطآ ایلا

 یرلیسا SL هطآ سسصدا و كح وک ۱

 «نرودن وق «یایرکایآ یتیموحوف : ردهرزوا ی اهحو

 را یوص 5 < ردتدنم ك

 8 ردراو یسەناخ* ویقسپ رو

 «س ول « هب ون وق «یدیکالپ ای ربس «شاد رف یا

 .سوشد و : رنک وق ءسانوار



 « یزفروک ا بال ورا یی
 [ هل روپ تعحارم هنسهدام -

 ندنسابطا هسنارف ( ۸5۱۳۷6 ) ۱

 وس) هدنګ رات ۱۹۸ «بول وا

 .ردشا تافو هد ۱۷۱5۰ و «شعوط هدنزمش (هد "

 یعشب نوا «ریارب هلغلوا اعم هدنیتکم ییارب كس راب

 هل رلب انک ضعب .یدنا ییبط شاب كني ول

 . ردشقار را کیا جد رباد اع نیوکتو هتیکس

 كنم رهشیوان هدایلاتا (450۲081)) سا
 ۳م ۲ ینورتسا

 شع وس هدنسد غ لاعت هرم ولیک ۷ :

 یس رطامرب لزوک تیاع كنا هک «ردناکرب سا ر

 هب هح ود رب لزوک هد دالیم سو ع نجس نوا ءهلفل وا

 . ردشم وا و

ky ۱ aهن ریطاسا مدق 1  

 «هر وک

 رم دو ربقاپ هدهسیا شغل و هدنزوب رب هدنرود نوتلآ

 هب اهم كره روك ییرلقل نسقح د راناسنا هدن رارود

 رنا ل جر ( هلبنس ) هدارواو < «شقیح

 رکیدو ءیربق كنههلا مان (سیع) هروک هشاور رب
 .ید رول وا عز یدک 3 92 هتساور رب

 | قورتسا -

 رار

 بول وا ا تبیاقح

 رد (۸داف۲۵ر (A6720 ا ۴

 1 یدالیم رصع ید نوا

 KÊ ۳1 یزرثا ۳۳ او تبهذم

 جد سومقسب رب رکید دودعم ندهنعا هم اب و

 یس وپقسپ (ازنی) هدب رلخ رات Ei ك دالیم هک « رد راو

 (East محل تسا دوج ا (۸5016) ۱ 1

 كنهزنلک نا 6 محل قرش »ییعب (ع)عب ل

 . ۔هبصق (حل) و ARES (عإ) كنغاجس (رتساقنال)

 «بولوا هیرق كوي ر هدنقرش هزغمولیک ه كنس
 . رد راو یسلاها ۱

 ( رساقنال ) هدهرتلکنا (۸:۱۱۵) ) ۱ 5
 هدنسهیحات (نوتسلو) كنفاعس لتس

 وا یبطخ یو ربمد ندیک هزسشنام ندلو رویلو

 یسلاها ۰۰۰ :بولوا هرق دوی رب هدرز

 | یا (تنابارب درون) كکللف (۸۵۱60) | ۰ 1
E) ۱ودننآ) و ینساطد (نفودنا)  

WV E ONO 
| ( Golfe d’ Astrolabe ( ( 

 < ود رش ۱

 هلا لاش ضع |

 «بولوا هیرق رب كوي عقاو هدنیرق یرب |

 ت سا

 )1( (ه دن سلب وح قہش هزم ولیک ۰

 ٠
 كنب رهش (نف

 رو یاس و لر یسلاها
ıUT(Astenberg) ((ایل افتسو) كنا  

 كناروا هک ءردغاطر هدنس هطخ

 تنب رلقامربا (رمسو) هلا (نیر) «بولوا یلحم عن ره كا

 . رد راو یعاش را هزم ۱ . ردنا قی رفت یی راهضوح

N ۳ 11(دیاپماش) كن هسنارف  
 وشسس

 یيکسا كن هعطق كح وکر هدنس هطح

 .ردقح »هناا (هن رام) مولا هک «ردیسا

 .یدا یربش (دن وهم)
 (هیسنلاى) كناين ایسا (۸۹۱۱۵01110) و ۳

ER۳۰ كنیرهش (هیسلا)و هدا  
 عاص كنغامریا (وریود) «هدنسیقرش لا هرتمولیک
 اورا هللاچ رب نلیکود هت رپ (هغروسی) ندن راجا

۰ 4 ۵ 3 

 خربتتسا

 یرد

 «بولوا هبصق ر عفاو هدیدا و رب نانلوا

 . رد راو یسلاها

 .هشرهآرب یلابنالآ لصانع (۸5۱02) | سر
٤ Eالیم ی رات - 

 یتیدلوا ربقف كي «هدنکیدشا ترعه هناشمآ هدنسید

 تولوا |نکتز قیاح تل نت را
 ۱۸۱۱ و .لیکشت ےک شا تراح وک رد

 یدک هدننیع لحاس كن ره (ایبم ول وق) هدنح رات

 ىس هناخهرادا تکرشرب هلع (ابروتسا) هلتسن هنمسا

EE۔اقو هر دشلنفا ره ر ارخ وم رک «یدیشعا  

 ۔و)و ؛شقار تورت رب قل رالود نویلم زو در

 «ردشخ ا تبصو ییسیسات هناخنک كوي 4 هد (قرو

 ایه (۸6۱0۲, ۸۰۱۵۲) راتسآ د وخای روت 4
 رشک هدنف رط بع كتى رلغاط هال

 لوص تنم رپ دیس کر داره 1 مبا هنتم وکح

 كسک و و هج وتم هلامش ند ونج بول وا عقا و هدنف رط

 .رولیکود هنغامرب 1 نفت ۳ س ندنحا كنبداو

 (ورازه) موج (وزاه) هل رکید مان و (روتسآ) لورم
 ۳ ۵ O ووا تلکس هرف و

V+ oردعقاو هدیقرش لوط  . 

A)ا ا  

 ۳۸ E ا

 درن
 لام كنغللا 5

 (نوعل



 درایلاموز .یدیا یربش ( هنسوغوآ هشروتسا)
 . ردم و یرلک دلیبهدىا مار هرکص لا هدایاپسا

 مس

 هدیلاش یاب اپےسا (۸:۱۵۲62) 3

 رب نولو هدننلایا (نوتل) 9
 هدنرزوایرهن (ونربول) هدنسپ غب ونج هزم ولیک ۰
 یسلاها ۸۷۰ بولوا ربش رب یزکمم اضق مقاو

 هل روس یکسارو عقاو هدنرزوآ كنه رب رهش . رد راو

 راثآ ضعب و یرهارخ یارس یکسارب ءبولوا طاح

 بول وا یتا كن (ای روتسآ) یکسا .ردراو یس هقینع

 فو رعم هلیمان (هتس وغوآ هشروتسآ) هد دنع رلیلامور

 .یدىا

 | هروتسا

 .ارک امور هجاشاب هک «یدا هیصق ر ا 3

 هزم وليك ٠۰ كنامور (۸۵۱۵۲۵)

 نانلوا هیعس هلماون هنب «هدنن ونج

 كنو رج روهشم .یدیا ترابع ندن رهیفیص كنس

 اوج تکشوک و ؛بولوا کش کر هداروا ید

 . ردشغل وا لتق هدنر

Teغ لاش كنانایسا 0 - 

 e ا ر ۱ ابروتسا

 ؛بولوا دنم هجو یسهیلاش لحاوس كنایناپ سا
 (اقرش «هلیسهعطق هحلاغ ابغ «هلیغللارق نو ًابونج
 .یدیا د ودح هلیسهطخ (ردناتاسهد شا اوم ر د

 هنسی غ «بولوا مسقنم هبکیا قرەلوا یبرعو قرش
 (هنالیتناس) هدهنسیقرشو «یسایروتسآ (ودایووا)
 عقاو هد ۱۸۲۲ كناياپسا .یدریلیند یساپر وتسآ

 یلایا (ودایووا) یسیح رب هدنسهدیدج تایسقت نالوا
 (ردناتناس) یسیکیاو شعا لیکشت تلایا رب هلیما
 كن راغاط هنريپ تکلع وب قالا هنتلایا
 (قیر اتنق) نالوا ترابع ندنسءازوا یرغوط هب ع

 الماك «بولوا ترابع ندنراکنا لاش كش راغاط

 هل راق اعاد نامه یئرفص كرلغاط روکذم . ردقلغاط

 و ۲۰۰۰ یرهورذ ٍكسک و ب كا «بولوا روم

 الاش ندراغاط و
 ربا (ورود)و (وینیم) [اونحو هبیسالطآ طیح رح
 بوق آ رهردو رلیاچ قوح رب رولیکود هسنیرلقام

 ندنحشا كنايرونسآ یرلالیکود هب یسالطآ طيح رح
 اس «نولا ءاود : یزلک ویلا هد ران ون, هک:

 روتسم هلراعرم لزوک رلغاط

 ییااویح والس ریغیص و مانغا ق

 رس تا ا

 .ردعقترم ردق هرم ۰

 دیار ا و

 ت سآ ۱۸۸
 ٠ «ردقوج كب یراهویم «هدهسپا زآ یابوبح .ردراو
 . لئوق ك یرلتآ .رولوا لصاح ید ریونکو نتکو

 «یک ینیدلوا قوج یرلوص ندعم .ردروهشم هلغلوا
 قاط رب نکلای «هدهسیا راو ید ینایندعم عاونا

 - نکا «بونلشیا ندنفرط یراهیاپموق ریاکنا ضعب
 شک ۷ ۰ ۰۰۰ رلیتفو یسلاها . ردکم هفلشیا یس

 کیا كرادقم و هدلاح یکیدش «هدهسیا شلزنس وک

 ینیدل وا نینم كب یتقاوم كنايیروتسآ .ردب رق هنلثم

 -رلتف و یکسا «هلغلوا روسح تیاغ جد یسیلاها -

 یراقدلوا شعزوط یشراق هرلیلامور هلرایلجان راق هد
 تیک E یرلن و یرلب ع سادنا جد ۳

 ید قمار قفوم هکمرتک هدایقنا
 ریهاج كنهعقجم كالام (۸۵۱0۱1۵) ۱ ایر و 11

 كنت روهج (قروو)ندنسهیقرش ) * ۲
 هبصق رب هدنسهطآ (دنالسیا غنول)و هدنساضق (ندک)
 ت رک ی او اعا ۵۲ ۰۰۱ تبول وا
 روباو هعفد چاقرب هدنوک «بولوا هدنکح یسلحم رب
 هیمس لتسن هنمسا 2 (زوتسا) رجات روهشم .راشیا

 -رباف هقرب انوکو هک تالوصحم اک . ردشفلوا
 . رد راو یرهش

 ریهاج كنعقجم كلام (۸۵۱۵۱12) | ۳ 17
 كن روهج (ن وغ روا) ندنس هی غ ۱ 8

 لحاس كنبرهم (ایمولوق) هدنسیلاعش برغ یابننم
 ندنصنم نالوا هدرببک طیحم رص كره ویو هدنراسب

 (بوستالق) هک «ردهبصق رب هدیراقوپ هرتسولیک ٩
 .رد راو یسلاها ۰ بول وا یزکرم كنساضق

 یرحا كرو روهشم هدنخحرات ۱۸۱۱ كدالیم

 تن راش 9 تیلوا ا ندنفرط (روتسآ)

 قرت ینراجم تابوبح یدهش .یدیا یزکرم كو دكا
 . رده دکع ا ۱

 ریهاج كن هعمم كلام (۸۵۱۵۲1۵) ۱ ر ۳ ۳

 3 ناو
 «بولوا هرق كوي رب هدنساضق (نوتلوف) كتتر

 .ند راو یسلاها ۰

 وا ۱۲1۱62 (-AU هتسوغوآ ۳

 س لاش تنا اپا di ۱ هقنروتسآ

 مویلا . ردیتشبا یکسا كنتکلم ایروتسآ ناک هدنسب

 [ .هلیرویپ تعجارم هيه وب ] .ریلیند (هغروتسآ)
 ۔رادکح رام وا زر ۱ 1

 ۱۳۱ رام تولوا نر 7

۰ 



 اس

O GST 
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 ۷ .ردشمروس مکح كدهن رات ۷۵۱۷ دن رات

 هدنسه رادا كناباب «بودا طض ی (هتوار) هدنخ رات

 تقو وا «نکیا هرزوا كا طبض ید یکلاع نانو

 ندنرادمکح رلقنارف ناف سا یجنکیا نالو ابا
 قوس کس ی راق کوب ( نی ) .هلکعا د ارّبسا

 «بودا دادزنسا ی(هوار)و «شلاچ هبلغ ك رودا

 .یدشقیا كرت هیاباب
 هددعمم كلاعو هزنلکنا (۸۵5۱02) | ۰ بب

 هک ردیسا كنهبرقو هبصق جاق رب 0
 هبصق وب .ردیسهبصق (رونام نوتسآ ) یرلمهم كا
 (ماهفنیمربب ) .هدنغاجس ( قیوراو ) كنەرلكنا
 -وا مقاو هدنسیقرش لاش هم ولیک ۳ ‡ كن رهش

 ۱۸۰4 .ردهدنهح وج ر كروکذم ربش بول

 نوک وب «نکیا هبرف رپ یواح یسوفت ۷ ۰۱, هد رات
 .زدرهش رب عماج یلاها ۸

(Asta) ۱کیا هلما وب كرلیلاعور یکسا  

 ایم و هتسا ) یر «بولوا یرلهبصق
 هتشا ] یرکیدو «هد (ایروغیل) هلیمان ( -- 2

 .هطآ هش وطزط كاا مان( ۱9
 .یدیا هدنس

 -رذ نت كن راغاط تلا.لووک ۵۱
 وا ثرابع ندتسایغ 9

 . رد راو یعافئرا هزم ۲۱۷۳ «بول

 ناک هدنسبغ لامش كنايلاتبا او ا
 (یردناسکلآ) كنتکلم (هشومای) ل ی"

 -یغ هزمولیک ۳۳ كن رهش (ایردناسکلا) و هدنتلایا

 ندنرلعبات یعامریا ( وپ) و هدتقیرط (ونیرون) هدنب
 عقاو هدنرزوا ییاچ (ورو) نلیکود هنب رېن (ورات)

 یسیلاها ۲۱۰۰۰ بولوا ربش رب یزکم اضق
 . ردیجاب یرادقم بيرق هنناثلث ءارلنوب «هدهسیا راو
 تراس هجلشاب ,بولوا طاح هلروس رب بارخ
 كن راراوج .ردرابع ندنالوص كا یعنصو

 عاش ندا تافو هد ۱۸۰۳ .ردلوبقم كب ییارش

 هدننامز درلیلامور .ردینطو كن (یرایفلا) روپشم

 ر هداطسو نورق بولو روبشم هلی اماکعسا
 .یدیشا وا تیروهج ر لقتسم قلءرآ

e ETكنیرلخ روم نان وب  
 - رادنکح (هیدیم) هروک هتشاور ي

 -لبق «بولوا یلغوا ك (راشآ یک) و یربخا كنبرل
 تنطلس كلدهتحرا ۵۱۰ ندنخ را 6٩۵ دالیلآ

 اینا ۹

 یربق .هروک هنتیاور ك ( تودوره) ءو ؛شمروس
 دل وتم ند (سیبماق) یرادمهح سرا ا (هنادنم)

 طبض یکلمو ءعلخ ندنفرط (سوریک) یورو
 كغايتسآ 1(سورک ) هسا (نوفونسکا) .ردشغلوا

 .روبدنا ناي ینفیدروتوا هنت هبدیم ءرکص ندننافو

 یتیدل وا (ورسضک ) دل رادکح نلید (سورک ) 0

AAS( ایسنا زفاا) هد 0( غ ایتتسآ )  

 ناوتا مدهمانهانش :هدلاح وا هک + رک مزال یسوا
 رقا و یم قارع ینعب (هب دیم) ید كتکلم ؛نلیند

 كسو رک ص۲ ۰ ردبا اضنقا یسوا ترا یدال

 ۔ابع ند (ناردنزام) ید كنهبدیمو «ند (سواکک )
 راینارا کاری هایت ی تو
 قیبطت كرا را نالوا یورم هدندنع رایان و و

 نکلاپ نددالیم ینامز دورنضک «یک ینیدل وا لکشم

 درز) نالوا وم ندور و نوا 2

 مدقم رصع تل آ نوا نددالیم نيروهظ ك (تشد

 . ردبعحت ثعاب هد یتاقیقح كنیرلخ روم اب وروا نراس وک
A ERIEیرادمکح اور ( 78× ا  

 (روتکه)لغوا ك(مایر) ر وشم

 -وک هتياوررب «بولوا لغوا E رشت ۱) ها

 ؛نشلث آ یعاشآ ندنروس آور ندنفرط (سیلوا) «هر
 6۵ ر ؟تص ندن رک كناورت ءارظن هتنآوز ر رکیدو

 بم

 .یدیشجاق هنیرلف رط هاي ینعب ه(رعیا) رار هلیسهدلاو

 هنتهح سولغ (۸۵۱۲2۳10) ۱ 3
 تكلم (سوقلو) نالوافداصم ] ۰

 ءبولوا یسحوز 1(تساقآ ) یرادبح یسهم دق

 هقالع ه ( سوگكب ) نالوا شا اجلا هند زن یسهحوق

 یو «ندنکیدغا هلاقم هدقشع و قوشعمو «شخا
 (سولی) «هددسیا شمردصآ هنسهحوق هللا ارتفا رب

 ینیرلتکلمو «لتق ییسهجوزو یتساقآ «بولتروق
 . شا طیض

 ناو هدنلحاوس ۳ سو ۱ 4 1

 بدم و ندا رعتسم نان وب 7
 یروکذم ربش هک «یدیا شکناک رب روهسشم هدنبدق
 هلق وا رب هپیلف یردب كل ردنکسا ناشیلاچ هکقا طبض

 كبيلف ندنفرط ریتسآ» هن رزوا كقواو ءشمروا

 قوا و .یدیشم زاپ یتسهرابع « هنن ز وک خاص

 رب یتسیدنک «بودبا تباصا هن زوک عاص كپیلف

TOOTید بلق  ON 



 ف س |

 -زاب ییسهرابع « ردقح هلیصآ رشا .«هسزربتا آ رهش «

 «هج دبا طبط یرهش هقیقح |ق و شم رب دنا «بوربد

 ردشم ربدصآ یریتسآ
 « لعب وردسا »| (۸:۲۲۵۲۵۱) 1 اف

 ۱ . هل روپ تعحارم هنسەدام

 کیا نوا كوقعی ترضح (۸:0)) ۳ 1
 یب طابسا «پول وا یر ندنلغوا

 یتکلع كطبس و هک «ردی را دج كني ا

 یطبس ایل اتش اقرش فا هکینف لایت «هل ریک د قا اغ

 د ودع هليتکلم یطبس (نولباز) خد اب ونج ءهلیتکلم
 .يدا طاحو

 - وا یرهش یکسا رب كنيطسلف ۱ 1

 .یدیاقیلم SE یطبس ی ول] تو

A 7 |ندنسالع ریهاشم لیارسا یب (  

 هدلباب هدنخ رات ۳۰۳ كدالیم «بولوا ل
 حران كرلیدوپب .ردشما تافو هد ۲۷و «شغوط

 (د ولن) نيم ینییردشد تایلقو ماکحا هاب رس دقم

 لملاروتسد دورملانیپ ۱ ء زخم زاب باتک رب هدنیسا

 لیست دلش ۷:۲ واو جوش ء بولت وط

 .دوب یا

(Asphaltite ۳۳نایر و هط  

 ۳ ۰ 9 ۱ هتتتافسآ

 [ .هل روي تعح
N ۲ ۳ن ودل و یاب  

 - ابح ةلسلس (ناشفارز) تنسهعطق

 [.هل روي تعحارم هنسهدام « را ای سر

Eایا (هندرا) كنهسنا رف (۸:۲6۱0) |  

 E OS SE) oa | د

 رم هیحا عقاو هدنسبغ بونج هزه ولیک ۲۰ كنب
 . رد راو یسلاها ۱۱۰۰ ؛پولوا هرق لویر یزک

 هلییارمنرب لزوک تیاغ «قرهنلوا هيم (یرکا) هلیتف و

 نالواشلبای هدنکن روا یساسیلک (ریبتنس) کهدامورو

 .رکد .ریشش وا مدهیارس .یدا روهشم هلیساسلک

 یسهب دلب 2 ٩ كن سس هیدنات س . ردف وح یرلنم ,

 .ردراو یسلاها ۸۱6 هو

 ور ۳ اسا

DAP ERN 
NETSادم كل مکس عقاوم .ردشغا ثافو هد - 

 هدا ایسا «بولوا یبدمات ت راهم هدنطبض و هعد

Daron 0ا  

 نو وط هد راز ۳

۱۹۰ ۱ 

 | نر جم ا هدنعف  كنەقروبامو تناقل ۲ «هشوطر طط

 :یدیشلزوک ی ید اب

 -اد « یلایا لاش » كنهسنا رذ (۸۵60) ۱ 7

 .هیحات (یآونال) كنساضق (لیل) هدنلخ |

 چ تونح هوم واک ٩ تنسهبصق (یآونال)و هدنس

 یسیلاها ۲۳۰۰ «بولوا هبرق رب كویپ مقاو هدنسب

 .رد راو یرهقراف ونرپساو رکشو
 (اینتس) هدیل وطان ۲ (۸۵12۳0) ۱ باما

 ردق ه هیادم «بولوا فداصم هنتهح قین زا هک

 ی

iس ( (Ascagne, Ascanius)1ورت  

 (ساینا) روهشمندن رارادیکح ] کم

 .یدیشمل ر وت وک هیایلاتبا ندنفرط یرد «بولوا یلغوا
 مکح هنس ۳۸ «بولوا رادکح «هدنتافو كنب ردن

 8 .ردشمار وس

ON 4 E۔هطخ (ایوی) كم دق  

 ۔ارعش یکسادا «بولوا هرقرب هدنس] د

 .یدیا نطو ك (د ویسه) ند

Eدالیم كع دق نان و (۸۵۵1۵01200) . 
 E 0 سصع یلآ 1 داسلتسا

 یدنک و «شم زای تایلرع ضعب «بولوا یرعاش رب
 . ردشعا داحا صوصح نزور نانلوا داب تس هنعسا

TEهبط , لات و ( 0  

 لا و 0 و ۳ : ۱ دایلقسا
 «هلغعوا شا لقت هامورو «شنوط هدن رهش هسورب

 ٩ تن ۱ تک تاپ واد هداروا
 ع 0 ا ا را تاقو لوا هنس
 e تک ینیرءدناف 2 ریهرپ هلا وص قو وصو

 نالوا یسند كن رز ابطا نلید « نویلوصا»
 نکلای ندن راث۲ كنسیدنک .ردند رکاش كن و (نوسیک)

 .ردشفل وا مشن اربخا «بونلو رد رقف هدنک ارپ ضعب
 «نویس ویبلقسا » ] (۸5۵۱۵۵1۵/۲05) ادا التسا

 1 .هب روی تعحام

 ,Asclépius هه |

 3 ۵ (بالوکسا) یبلا ۳ سوییلتسا

 ناسنا یو یسالگ بے .ردیمسا فو رعم هدندنع لب

 دیس (سویبلقسا)و ءدع یدح وم كبط «ك رهدیا نظ

 تعحارم هتسو دام « بالوکتسا »] .ردولشا

 هل روپ

  E«یدنآ یسهعطق رب ثنس هم دق ۱



۳ 
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 كيوق رب كوي ناک هدنسیلامش لار | وقسا
 ضع ۰٤۰٤۱ ۷ هک «زدهطآ ر اک و هد 9

 تب .ردزاو یاعا مقاو هدیلامش
 ۔اش ضع ۰۰۲۷" هدنسشراق كنلحاس ج ورون

 یسل اھا ۷۳ «بون)ل و هطآ رب هما وي ید هدیل

 . رد راو

Er(ورب) هديب ونج ی با ( ۳ اه 1 هدن وتح یاقت را 0  
 رګ «هدنتهح لامس كس ر وهج

 هاتف كن وق (وغی رالم) ناک هدنلحاس رک طیحم

 | ۔ورزم یشعاق رکشو هاب راهلرات رپ «بولوا هبصق رب
 . نیس مع

 مس

 | ملوتسا
 1 .هل روپ تعحارم هب ه دام

 یایلاتبا .rl ا 1
 یتعوکح یاب اغلم هدیطس و پ وئس

 وقنآ) هک ءرد رهشرب یزکر م اضقو تلایا هدنسهرباد

 (وندن ناس)و هدننونح هزنمولیک ردق زو كن (هن

 ندهنوقن آ «هدنسیبغ بونج هرنمولیک ۲۰ كنب رهش
 .ردعقاو هدن رزوا یطخ یو رسد ندیک هب یو ات

 هلنکتا كە و «بولوا هد رزوا كنه رب ریش

 نداروا «كرهشلرب هل رم (وتنور) ییاچ (ونالتساق)

 . رولیکود هنن رک د قینایردآ هدنشاشآ هزنم ولیک ۳۹

 ینراج و عیانص «بولوا لزوک تیاغو یدق كپ ربش
 ر «یارس یکسا ر نانل وب هدنحا . رد رلیا كي یخد

 | .ردعماج ییهناخهزوم هدربو هناخنک رب هلا ورتای

 ی ۱۳۰۰۰ كرانون «بولوا ی هک ۲۲۹۲۵ یسلاه
 . ردیاب ندنقاط هراسو لع

(umاAseu)یکساکیا هدایلابا  

 ییا یمدینآ 1 . ری

(Ascoli di San- 
 ۱ یایلاتبا ۳ وداررتناسید لوس

 ر هدنساضق (هنیوو) «هدنتلیا (هناتییاق) كني وتح

 ۔ولیک ٤ ۰ هچطخ یلوب ریمد ند(هجوف) هک «ردهیصق
 هزنم ولیک ۵ ۰ ندن ریکد

 هپ رب نانلو هدنرزوا یسداو ( هلباراق ) «هدیرحا
 كب هدنفارطاو یسیلاها ۱۲۷۰ «بولوا عقاو هد

 .ردراو ییالوصحم تابوبحو هویمو یرلغاب قوح

 قیایردآ و هد هام هزبع

 | نلید (مولوبآ مولوقسا) هدشنامز رایلامور سهش
 بی رحم ندنفرط (رحور) ىج ر هدنموعه 4 رلذامروت و

 هد رزوا یرلدهارخ كن هبصق رب یسا نالوا شلدیآ

 . ردشم وا ان

۱۹۱ 

 | كنسهطا (دنالال) هدهق راعاد (۸91)

 ا
 -Asconius Pe ۰ و

 17 0 سونایدب ا
 تایخرب هدنصع یحرب كدالیم «بولوا ندنساپدا

 روهشم خ رومو یحم (لیجریو) روهشم عاش .یدیآ

 ) بول وا یلعم ك (نایلیتنیک ) هلا (ویل تی)
 .ردشقا تافو هدنشای ۸۵ هدنتموکح نامز

 حرش ضعب ینیدلوا شمزای هشراقطن 2 (دور حج )

 دل(نورت

 دان اعذد بونلو هدنګ را ۱ 2 نو

(Asseca) 1 Nعی (هوراغلآ ( هد ریکت روت  

 هد ساق ر تست یا
 ندنحا كن رهش (هرپوات) 5 ارد را رفصق یسا رج

 .رولیکود هبیمالطآ طيح رحم «هرعص ندکد کی
 زاوها هدنفرط لاش بغ كنارا ۱ فا

 (ناع را) هک ردیسهبیصق رب کتسهطخ

 زارهو هدنکنا ر كنغاط دن وامد هدن رق تب زوج

 آو یرلوص «بولوا مقاو هدننیپ لحاس كنیرم
 كنهووا رب عضم E .ردقوح یرلحاع

 شفل وا انب ندنفرط دابق یردب كناورشون هدنسهن روا

 یاطرب قلعتم هراارکو یرهءارخ كکش وک كسک وب رب

 هدنهف یاسا كناربا هدنراوح .رویلو هقیتع راثآ
 .هشرش دقارم كنيمانو هات قوحرب شعشود دیش

 .ردراو یرهاخ ردق ۱۵۰۰ كرېش .روینلو یر
 كح وسا ( ۸۵16۵۲50۳00 ) دن کت

 (وریروا) .هدنفرط بونج

 بونح هزم ولیک 4۸ كنب رهش (وریروا)و هدتتلایا
 وا هیصق رب داش یان كنلوک (وا هدر
 هلنابوبح و ینایل رب لزوک «یسیلاها ۱۰۰ بول

 . رد را و ینراجت یو

)4k0۲( ۳ N۔اک) ہدنلامش كناتس دنه  

 «رد هب صق ر هدنتلایا (نوب

 4 ریلکتاو نالوا مقاو هدنسهضوح یعامربا (كنک)

 )لک ) ناربآ ندنتکلع (لاب) یلام نانو هدشلا

 . ردعقاو هدنرط برع كنب رم

 ۔ریل) كنهدنال ربا i ")| نوت وتاکسا

 كن رهش كرهلو هدنغابنس (كب
 هدنرزوا یرهن (لید) هدنسپغ بونج هزنمولیک ۵
 ۔وک ر عقاو هدب راق و هزامولیک ۵ ندنصنم كرپ و و

 "1۰ . رد راو یسلاها ۵ ءبولوا هبصق كح ۱

 ردق هنسن ر وک كن هبص ند رم نیک یدک هل هال وط ۱



 م سا
 کسا ضمب «بولوا هبصق رب کسا .رریلی هقیح

 . رد راو هدیراثآ و ها

 ءهدنفرط لاش كحوسا (6)۸5۵) | 1

 ایا « اینو ییرغ» دوخای (ناویزئسو)

 هدنرزوا یرهن (فلا نامرکن) «بولوا عقومرب هدنتل
 بولوا عقاو هدب هم ولیک ۱۷ ۰ كن (اثموا) و

 نر و اغ( قرا لسا )
 هتعارزو عیانصو تایدا نوحا رلن وال هدعقوم وب .

 . ردشعا شات بتکم ر ص وصحم

Asele-Lappmark ( ) 

 هدنفرط لا كحوسا قد راع ال لسا
 «ردهبصق رب هدنئلایا « اینو ییرغ» ینعی (ناویرنسو)
 یمسق یبونج كا تن (اینوبال) نانلوب هدنلا كجوسا هک
 هلراقلقاطب «هلرلغاط كسکو یعطس «بولوا
 عاص هتعارز .فلغلوا روتسم هل رلل وک قوح رو

 1۳۲۵ یسهیعطس ةحاسو «ردزآ كب یسیضارا

 ۳۰۰۰ قحآ یسلاها «هدلاح ینیدلوا هرتمولیک عبرم
 شونام ن لس د (نز) هد ران وب بول وا هدنسهدار یشک

 «لربنع دلقلیعتم اب هد رال وکو هلغلن اب وح كيك سنجر

 راشعشبلآ هنعرز ستاتب رادقمرب هدرلتقو نیش قو
 ءبولوا (فا نامرکتآ) وی لا كس رارپن رد
 كرهدیا عسوت هدنرلارجم یرلعبا كرکو رېن وب درک

 «بویلوا یرتشرب چیه .راردیا لیکشت رال وک قوجرب
 كوب چاق ر هقشب ندنعقوم (هلسا) نالوا یزکرم

 .ردراو اهد یار

 (Gaspard A§e11i) ت د راپساف 3
 ندنریهاشم یسالع ےرشت كنايلاتبا |

 دلدالیم «بولوا
 «نکیا یلعم خیرشت هدننونفلاراد (هوداب) و «شغوط

 ةيعوا ه درشت E | تافو هدنش را

 هک ردشلوا قفوم هنفشک كنهیسولک ةيعواو هینب
 . ردندهینف تایفشک كوب كا

 وا ندن راماسر كنلف (. (Asselyn نا

 هدرا ۱۱۱۰ كدالیم بول

 ندک دتبا تحایسر هامورو ؛شغعوطهدن رهش (رون 1)

 ره رام قوحر «كرهدنا نطوت هدمادرتسمآ .هرکص

 ی روت درو هر جاوم هبا زا چوو
 هلوبقم راثآ ضعب نالوا بجوم ینترهش «كرەدبا میس

 .ردهدنسیدالیم ےرا ۱۱۹۰ یاو . ردشقا رب

o۸۰هان روت (هب ومه رق) هدنګ رات \  

۱۹۲ 
` Josepصh-Si 001) — jù وس فس و ۱ e 

  )Assemaniو هلا هیفرش ةنسلا

 -وا ندنرلپ ورام هروسو ندالع ربهاشم ندا لغ

 و «شعوط هدنګ را ۱۱۸۷ ددالیم بول ۱۷۱۸

 یسهناضنک كناقیناو هدامور .ردشقا تافو هد

 وا هیقرش هلا لر کده هناك ءبولوا یربدم |

 تک نددلح ترد یاد هبنک ینیدلوا یواح هرز

 -رسو اا ا ءیک ینیدلوا شم زا باتکرب
 یکی كنو . ردشتا رشن را ضمب هجنات

 ) هناختک روکذم هدننافو كنسیدنک ( یناعسآ دووا
 هسنار ولف هدنسیدالیم مرا ۱۷ 2۲ و «شلوا یربدم

 نر ینیدل وا یواح كنس هن احد ( سیح دم ) کد

 تس .ردشعا سن هن رزوا دلح ۲ ینیزمفد ر نا

 كدالیم (ینامنآ نوهس) بوسنم هبهلاعوب هن ۱۷۰۲
 تافو هد ۱۸۲۱ و «شعوط هده روس هد رات

 بتک یهدنسهناشتک كن (ینان ود تنوق)و «شعا
 عبط هدهووداب «بودنا میظنت ییزفد رب كندیقرش

 راد هنلاوحا یک مالسالا لبق كرل عو ؛شمر دتا

 .ردشمزاب ید باتک رب

  -)۸۸8100066( | 13هنح رب ك رايد. وی

i a یرلکدرب و بدومسا 
 .ررودنا دع لکوم

  )Assen( ۱ 1 11هدا (مسشنرد) كکنلف

 هرم هتک ۳ (غنینورغ)

 هدنسیقرش لاش هزتمولیک ۲۰۰ كمادرتسمآو هدنن وج

 لاق (ردلیمسا) و یرهن (پید نروه) هک ءردهبصق رب
 هقدل وا یسلاها ۰۸۳۲۵ بولوا عقاو هدن رزوا

 یرازاب تاناویح رب رولیروق هرک رب هدهنسو یتراح
 رد راو .

 ی  (Assentiz) ۱ودامارتسا كل ریکتروپ
 كنتلایا (مراتناس) «هدنسهعطق هر

 (جات) هک «ردهبصق رب هدنساضق (ساوون سروت)

 كحوک رب ندن رلعد اب یر (هرز ز) نلیک ود هنغامرا

 كنطخ یو ریمد ندیک هونروب ند هنویسیلو كباچ
 .ردراو یسیلاها ۲۲۰۰ «بولوا عقاو هدنرزوا

  )۸:300۵/6( ۱ Elقرش » كن هقبعب

  I ۷ oك رش (ولقا)

  ۵رق یدودح كنلفو هدنسیقرش لاش هزنمولیک -

 لر صفر یک هیسساخ هدب ۱
 . رد راو یسل ۱
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 هطا (این ویف) هد ەق را اد (۸۵۹۵۳9) ی
 سئسا
 ا (تلب) «ه دنسدب ی لحاس تنش 1

 زبم ولک ۸ كن (هسندوا)و م دنا رب راط كنیزاغ

 i هلکساو هبصق رب او هدنسبب ونح برر

 .ردراو راحت كاشیا و یسلاها ۰

 هدنفرط بونح كج وسا (408) ۱ ۷ 1

 هک ردلوک رب هدنتلایا (غرونورق) | 9
 | - وا هتمولیک ۲۶ یمظعا ضرعو ۳۲ یبظعا لوط

 سموروم) نالوا هدنکح یغایآ هدنتهج بونج «بول
 .رولیک ود هني ریکد قوطلاب هلیسهطساو یربن (نآ

Eرویلشما روباو  : 

 | اسا
 ریش (ع ردى رف) و هدنساض (ع ردن رف) كنتلایا (نسه

 هنب رم (نیام) «هدنسیفیش بونج هرتمولیک ۷ كنب
 هدنسیقالث لح كني رلپاج (ادی) هلا (ردی) نلیکود

 رو یسلاها ٩۵۰ بولوا هبصق رب جوک عقاو

 . رد راو يارس تتوق یسا

 رب هلمان وب هددهسنارف (۸۹01۵۲08) | 1 1۳

 یراکوی لا «بولوا ف قو 77
 یرب (هنیس) و هدنساض (سیدتنس) كنتلايا (هنیس)

 (نمرژ تنس) N N هک «ردیناتل و هدن راتک

 -ر وا) «ه دل هف ود كوي ( (داتشم

 هدنناصتلا لحم كن راطخ لو رمد (یوتناژرآ )و

 بارس رب کسا «یسیلاها ٩۲۳۰ «پولوا عقاو
 ور ناشوا ذاا یوع هاکح رفت كارس ويو

 .ردراو یرلکشوک قوح رو یامرواو هچگاب
(en 1كانسهرب زج (ویسوک ) هدا واچ  

 وا هیصق رب یزک سم اط هدنفرط رس

 اکر (همایوسا ) نال وا یعاشرا 1 : ۱ تم بول

 . ردعقاو ا ا

 ۔وقا) هدیونح یاشمآ (۸5۷21) | یاوس 3
 هلن شال هدنش ر وهج (رودآ

 ۲۰۰ كنم رپش (وتِک ) پول وا ناکرب رب هدشلابح

 . ردعقاو هدیونج ضرع ۲ ۲۱ و هدنب ونج هزم ولیک

 ونحو هلايا ( (ههایروا) ۳

 بولوا ممقنم هغاج» ییا تلایا و .ردطاحمو
 .ردعماج نلاها ۰
 .ردیسنح ییا كا یعوبق

 د ودح های روهج ۳ ۳

 هنیقهنیق ناقیح هدو

 (Assenheim( ] ۔راد سه) كنا ال |

۱۹۳ 

 أ

 و س |

 ندنکو لم نارا (۸5۹۱6۲0۵)
 | سور وسا

| 2 ۳ 

 هدنار و «هررو لو یر

 یراق ید وه ر هدنسا (زنسا) بول وا روک ذم

 عفا هرلپد وہ هنن رزوا یساجر كىواو «شغا جوز

 ا كنو .رويتل وا رکذ ینیدل وا شمریو نامرف رب

 50 رلپ ان و یسیےع وط اهد و تسد زا رد نم ریش

 نالوا لخ وحد یس وا (هبورمش) و یرلک دید ا أ

 (هب ورش ) .ردنونظم یییدل وا قیمع د رارکح 77 رکید

 اس 3 رای ابو یک ینبدل وا ES یتماشم هما

 یرلعد (نمیلک سیا جد هب (دب ورمش) نالوا ندایاس ۱

 . رد تلالد هنغب دل وا رب كعسا جوا و هد

 هطخ (این وئب) كنانوب (۸:0۵۵۵) 1
 دل زوبرغا «پبودبا نایرج هدنس نو و

 تا و دا هریک د ه دنتسیس زاق

 ۱ سو وسا
 هبش هروم كانو (۸۹۵۲05)

 كنقلابا (اب وقال) ی هدنسه رب زح

 تان هاو و e د ونار ام) و د لس ات ها ۱

 هیحات رب هدنسهرب زج هبّس (لیسکا) یا هدن ر

 (سو وسا ) کسا E یسلاها ۰

 .ردهدنلجاس ۳ كن هیح ات و یراها

)As0p105( |وا ندنسالع مور  

 E سوپ وسا
 ۔القتسا كتاوت : ی دیگ وط هدب وک رب هدنراوح هاب

 تایسح نال

 وم هلاسر مان « یدا دراطع» ناردنایوا ینپ رهیلم

 ط قرش

 ا

 هفروق ارح ومو

NSE 
 صوص) |لعو راباتک قوحر رباد هنګ رانو تای داو

 و دشم را نایک وع ر لصفم تیاغ

 ؛شفل و ندش رر ةلج كنه وق

 وا نازلعم ه دن رلثت ونفلا راد هو

 نا.ذ هد رک یا هم (۸00 7

 عفاو هدیه وا (دضوح) ها 5 ی | | یدوسا

 وا هدنن رق تنغاط (هکرح) هک ی سل مجد

 E لیخ «هلضلوا ی رنمارب اتجم 2 راتاوراک «بول
E 

 هدیتسالطا طيح رح (۸۸0۲6۵) |
 A ك زاغ و قراط لبح | دوس

 هک رد رلدطآ قاط رب لئام هلاک زآربو هدننرغ یرح
 «ه دلاح ینی دل وا یرلتب رف ها ور وا هدایز نداش ر فا

 اق رفآ ربیارب هاب رهطآ نور ناو «هب رانق ءهردام

۱۳ 



 لا ۱

 روب راهطا و .ردرلشفل وا دع ندننابوسنم یسهعطق
 ید رهطاو .راروینل و هدنطبض تع كتتلود رکا

 یردش لیم ۱۰۰ یرغوط هبیامش برغ
 ۳۹ ۵ با «تبول وا د#2 هدنس هفاسص

 هرآ ی غ لوط ۳۳ ۰ لا ۲۷ و امش ضرع
 با هریزج كوب ٩ مسقنم هقاط جواو «عقاو هدنس

 ییونج قرش .راردبکرمم ندریازج كج وک هدقوج رب
 | شاخ روف) و زا لکیم ناس) 0 رام هک ان نفط

 ؛ رلهطآ كجوج وک قوج رب نلیئد « رله رق » ینعپ
 (لایاف) «(وقی) «(یبروح ناس) «(اربحرب) هدهب روا

 -ولق) و (سرولف) یخد هدیلامش برغ ؛(هزویحاغ) و

 (AD (اربح ر) یرلزک رم .رویلو یرلدطآ (وور

 دربارجو .ردب رهش (هرغنآ) یک
 ندنرازعآ ناکرب شمع وس یرلغاطو «ند هين اکر 1

 یراهجلبات و یرلوص ندعم هيلع ءا «بولوا ترابع
 یرلغاط «بولوا قلغاط یس رکا, .ردقوح ید

 یعیبط هیلع ءانب «ردقلایق هدیرلاحاس و لکشلا بیرغ
 یرلفرط بونج كنايناپسا یرلاوه .رد زآكپ یرلن اه
 «هدهسیا مالغاصو عالم «بولوا هاشم هنساوه

 صوصخلایلعو «ردزسرارق «بولوا عیرس كب ینالوحم

 ۔هرآ كل رلهطا .ردقوح كب یراهوطرفو هروب نیشیق
 ةفاك كناوروا هد رلهطآ و .ردمالغاصو نیرد یر

 وصحم ضعب صوص هبه راح كلام رار الوصع

 لد ونح

r 
۵ ۰ 

 یا او لوذبم كا هدسیا رویش ید تال

 «زآ كب یرلهیشح و تاناویح .ردلاقنروب یرلل وصح

 یریا یرلبکمم . رد دوقفمنوتبسپ یرلن اویحیل ره ز ههو
 صوصطالعو یرلمانغا یک ینیدل وا قوح تیافو

 یضارا تعارز . ردیلتیلک كب ید یرازوطو یرلیک

 یریلاها بوبغا قر هدنتیسن یسهدعاسم كناوهو

 هجلساپ یسیلاها كراهطآ و .ردلکد ناتشیلاچ ردق وا
 ندکناف ندفرط رب .هدهسا ترابع ندرلمل ریکتروب

 قوح رب نداشرفآ ید ندفرط ربو رجاهم قوج رب
 ریکتروب یرلاهس ران و «ندن راق دشپ راق بوک هع

 یر OES .ردلزوک | اهذ و قیحاآ اهد ندنکدل ریل

 روا راک طب زا ون امهو ا

 هایلیزار «ندنرلقد روغوط قحوح رش نوا نوا

 هدقلاغوح هنوک ندنوک «ریارب هرات رعه لتیلک نالوا
 ۔ازج و «هروک هر ر ۶ یک لوا هنس ش E لرد

 «بولوا ترابع ندسوفن ۲۵۱ ۸۹6 یسیلاها كرب
 رلیدبآ مسقنه ه هرزوا یآ هحو اب رقت ةر

۱1۹٤ 

 را ًالماک یشیضارا

 قلءرآ

 ۱ » 0 ۰۰ ۲۰۰ راع هتاس

 » oe » وور وق

  یرالوا شلاغوح یلیخ اهد یر ندتقو وا قا
 هن راتدنک «بولوا هحریگتروب یرلناسل . ردظ وحلم

 ۳ گرد را یرلظفلت هویش رب صوصحم

 یر ندیکسا ةلییسح یرلعقوم «یربازج روسآ

 0 یلاخ هدهسیدا مولعم هدنروص رب شوشهو قوح زآ

 ۱ ریل ریکتروب هد داللیم سو نوا ءبولوا

 یر ره ۵ رب ارج ] رگ راشعوا ناکساو ص ندنفرط

 غ لحاوس كنيلوطانآ (405) 1

 ا ال
 رش یکسا رب شغل وب هدنن رق كنس هب رق یسهعل مارب

 (ایلونا) ؛بولوا ندتنارعتسم كراانوپ هک «رد
 ۔دبعم ضعت و یر)ههاریو .یدیا دودعم ندنس هعطق

 .رددوحوم نالا یرهبارخ كن را

 یسا كنهسنارف (1) ۸950۱01)

 ددالیم «بولوا ند را عاش ۱ ی
 هد ۱۱۷۹ و «شعوط هدسراب هدنخ رات ۰

 «بوحاق ندنوا كن رد نکیا قحوح .ردشمت ا تافو

 رو شفا قاعلا هراپحمل اچ مخاط 71 هلغلاج لود ود

 0 وا نوا هدعب «پودنا باستا هننادناخ اوواس

 و قجوج تقو وا «هلرقت هنیارس كني ول یجج
 هرکتص ٌ؛شلوا تحاصم هب یی ول یحت د رد نوا نال

 وعه یساباب 3 هدایلاتا «ب والشاب هتح ايس 7 ۳

 ساح ك رهشود هنہلا كورس ریکنا «نوهکیدتبا

 و دنا تد وع هب هست | رف «هرکصن دق دلتروف و شش وا

Aدرو وری اف اهد رب یالوط كدا و وس  

 ۲ هدننامزز درلو یرارعس شه ربمآ لره .شم

 .یدرولل و راناپ وق وا بول و ترهش

 ءهدنسفقرش لاش كنايلاتا (۸۵۵10) ۳
 هدنتلابا (هسور) تانسهعطق كیدن و



 و 1

 «هدنسب غ لاعت هزم ولیک ۲۰ كنب رېش (هسیورت)و "

 ۱ هدنرزوا یرپن (هنوسوم) نلیکود هن زفر وک كىدنو

 یسیلاها ۵ ٤٤۰ «بولوا هبصقرب یزکم اضق عقاو
 . رد راو یرلحاعآ د وط قوح كىو

)Assomption( ۱ : ۳ترضح  
 نوین و

 2 هب هيفا رغح عقاوم ضعب «بولوا مسا نایرب و

 رد وا

 راقسغادم هلا اشرفآ هدیدنه طع رع ءالوا

 هنح ور ع هام” مع رم

 لاش كن زاغو (قیبمازوم) یک هدنسهرآ ثنسهربررح

 هی یون ضر ۳ 87 ٩

 , . .دعقاو ەد ۱ 6 ۲

 دیرام) ہدنمسق (ایسن ورقیم) كریبک طيح ر ا

 اسم «بولوا یرب ندنرانانلو هدلاعت كن ربازج (هن

 1۳۹ یاشراو هرم ولیک برم ۸ ید يعطس هح

 شمهم وس نوتیسب هک ا رب تالوا ءزنم
 راجشا هدن سیب رع لحباس كنه ا

 هرزوا تیموع «هدهسیاړاو هووا رب روتسم هلتاتابنو

 . ردتبنم ریغ یسیضارا
 ۱ (نوینیم ود) كنيلاش یاشمآ لا

 4 هک ردا هدنتلایا (كبک ) كتسهعطق (هدانق)

 -وج) «هناعبت ندلحمرب روتسس هلرااوکو رلنامروا ءرل

 ندکد ندنجا كني لهبصق (نویسپموسآ )و (هتیل
 (هوانوا) «مرکص ندکدتیا اورا ینیرلاضق درلنوو

 هدایز ند هزيم ولک ۰ یسارجم .رولکود هنس ره

 قوچ كب «ندنفیدلوا قوچ ید ییوتصا بول وا
 . ریلی هریوج رهنیکام

 ردهبصق رب هدنتلایا (كبک ) كنهدانق هن عیار

 ؛بولوا عقاو هدشلامش كنغامریا (نارول تنس) هک

 (ماقنوم) یخد ًالاش «هتیلوج فرش «(هنوهرت) ابرغ
 (هوا وا) هلیغام ربا (نارول تنس) .رددودم هل رااضق

 ( نویسپموسآ ) «ېک یرلکدک ندنرانک كلوب یربن
 1 ۰ یی اس . رک ندنسهن روا ید یرپ

 ءردراو یسلاها ۱ ۳ «بولوا هرتس ولیک عبرم

 رم كناضق وب .ردندنازسنارف هدانق یسیلک مسق هک

 هدنرزوا یسهر زج هبش ر كنب رېن (نویسیم وسآ) یزک

 نالوا عقاو هدنلامش هرنمولیک 4۰ كنبربش (لارتنوم)
 . ردیسهبصق (نویسیم وسا )

 كنت روهج یآوغاراب هدیونج یاقبرمآ «ًاسماخ

۱۹5 

 بولوآ عق |

 ی
 كرر (یآوغارای) هک «ردرهش را نالوا یزکرم
 ۲۵۰ ۸۱۸ ۰۱۵ ۰ هد یر لاو گرو هک فرط لو
 او هدیغ لوط ٩٩ ۵۷ ۲۷ هلا ناونج ضرع

 یرلقاق وس .ردراو یسلاها ۰

 هروا ءبولوا لزوکو عساو یرواو شینک و زود

 «ینفوم لو و «یسورتاپ رب «یرازاب کهدنتس ۱

 لنز کارا یساسیلک جاف بو ی تیر رک
 EDE رات ۱۵۳۹ رېش و .ردنددنسهينا

 ایناپسا «بونلوا سیسأت ندنفرط (هلوا هد ناوح)

 دانشا یزکرم كتنارعتس (هنالبال) نوت ندنفرط
 ناه رپش هرکص ندنلالقتسا كآوغارا .یدیشغل وا

 یک  .ردشفلوا سیسأت ندیکیو دیدح ًالماک
 قوح ك یسیلاها كنتلایا (نویسیموسا ) ینیدنلوت

 لاب هیشک ۳۹۸ ۰۲۸ هدنځ رات ۱۸۹۷ «بولوا

 ندنعبر رب كنسيلاها تیروهج نوت نعي «رویل وا

 هب رام نالو عوقو ًارخؤم «هدهسیدروینلو هدایز
 نر رام رخ وا الف لی

 (الئلوزیو) ند رادطا (لیت 1) كناشرمآ اس ات

 هدنطسو كنسهطآ(هتیرکرام) نال وب هدنلا كن روهجب
 یسهلکسا «بولوا یزکرم كنهطآ هک ءردهبصق رب
 -وک هدن رغ هزنمولیک ۱ ۰ كانسهبصق (راناپمای) نالوا

 کوب . ردعماح ییاها ۳۲۰۰۰ و عقاو هدنداو رت لز

 .ررید ید « ظراپسا یکی » ینعی (طراپسا هوم ون)
 كنا وب هرانالوا یتبسانم هللا ایناپسا ندرلن و
 : رالی زیور د یا (ن ویش وسآ زاطال وا تک یاس

 تلآ » هدنن ونح كن هسنارف (۸550۲) ۱ 1 1

 (یان)ءهدنساضق (روب)
 هدنن ونح هزنم ولیک شب تانسهبصق (یان) و هدنسهیحان

 ندلوص كنياچ (نوسآ) هک «ردهبرق لوس رب
 ۲:۰۰ «بولوا بیرق هل ییدلک ود هني رېن (هواغ)
 . رد راو یندعم ربمد هال راقاج وا شاط هدن رقو یسلاها

 « هلاتشق یکسا» كناناپسا (۸509) | ۰ 1

els ۱ aرب هدنتلایا سا سر رو  

 2002 "«بوقبح ندا كنءراقم رب هک ءردرپم
 لزوک تیاغ هدیغاشآ اهد زا رو شود ندعافترا

 ر اشا نایاش نالوا یعاشرا هرنم ۱۵ هدعق وم ر

 كلهربم زویتلآ شب .هرکص ندک دا لنت دلالت

 رب لزوک «بوقېچ هدعیو «رگ ندنتلآ رپ هنب هدلحم
 ارم .رولیکود هننرفروک (نورام) «هلا اورا یداو
 .ودق وحب تان ی وک هست ظتفلهصیق كنس



 ی سا

 4 میس

 ر |
 | .هل روپ تعا رم | نویسلوس

 هدنربطاسا واندناقسا کسا ( ۸68 ) ا
 یرلمد ات تهلا یرلک دا و یمن (نید وا)

)A 0 07(نویسیم وسآ »] » 

 هک «یدا هر و رفم هلآ هورکر ناش وا مز هدنکح

 «هرزوا قلوا

a 
 ربارب هل (نیدوا) «بونلوب هدنرارانک یربن (نود)

 رارت هلندوا هدعیو ؛رلشمیک هنعتف كنهيلامش راطقا
 (د راغسآ) نانلوا ضرف یزکرم كلاع «بوقیح هکوک

 ى هسا ) س

 ضعب راس «بولوا كد « هلا » هجوانهاقسا یکسا

 .روینل و ا هاشم اکو هدانعموت دهد رآ ةتسلا
 ید یسهک (ساوسآ ) نالوا لالج ظقل هدهجن را

 . رد دلیبق وب

 یشید یزطس نواو كک را یدرد نوا

 عی( سدا . رلیدا هدن د دع یا زون وا

 ؛راشع | تاقا هد رهش رب و دما

(ASS) ۱ 1تند سنا  E A۶ دتسف  

 رد رېن رب هدنتلاپا « بلا تلا » ناک

 قوح كب نیشیقو نايا ند رلغاط كنسهیحان ( ربس)

 (زیس) «بودا لکشت ندرلهرد اط ر نردننا وص

Iكلهزم ولیک ۸۰ و «ندکد نانوکروا تا  

 - ود هن رهن (هسنارود) «هرکص ندک دنا عطق داف ای

 هنس هج رد قموروق نوتتس هعفد ضع نزای . رولیک

 كب ینایرجو قوح ك بوص نیشیق «هدلاح ییدلک
 .ردیل رمخ

 اب 1

 -ویب كا كنهسجخ تاعطق ینیدنل و مسقنم كضرا هرک

aS.بولیرآ دلیل انق شد وس ندنس هعطو اش رفآ » 

 - هر زح هبس ر كنو هدئفیقح هسا یسهعطق اب وروآ

(Asie)مولعم 5 دما كضر ۳۳ مر  

 مويلاو یس هیقرش تهح نریسق نالوا

 هعط 9 ندنف رط رایان و لوا لا . رد رابع ندنس

 رایالوب تقو وا كون یسیرغوط اهدو ییهیسج
 «بولیر و یان سا هنس ىع مق نالوا مولعم هما دنننخ

 لوح هاب لاک اب او هال هیفرش ما مان وب

 ندن ران اسل اب ور وا هد رلتف و وص وب هکلاب و «شفل وب

 , ردشم راشاب ۹-۳ ! وا لایعتسا < ق ار« هنل وا نا

 یشهعطق تیبا iy $ .یسدحاسم و دودح و عق وم

 - وا قصالم هنس هعطق اب و روا ندنف رط بم نکلا

 ر مظتنم ريغ طاح هلریکد یسهراس فارطا «بول

 قعلآ «قیصاب فرط لامش هک رویرتسوک عبرم کش

O 
 E را روت سم هل رلقلفاطد دمو

 | .دتسوا ءدننلآ هک و طخ لات ضع

 «قرهلوالئام 0 سس «قرط قرش ؛رددودح

 قرش «هلغلوا دتم ردق هباوتسا طخ ندنسهقطنم لامش

 زواص تسهحرد ۱۸۰ كنيفش لوط یبوا لامش

 ۱ تانیفرش لوط ی وا یونح قرش «هدلاح ییدشا

 ۰۲ قم آ
 قاط رب نالوا دتع ردق هیاوتسا طخ ندناطرس رادم
 طیحم رحم «بولوا ترابع ندرهربزج هبش عساو
 ییرار قاچ كا كهعطق وو «طاح هلا یدنه

 هلخ زرب رب راط امدقم ء«نرط یبونج برع ؛ردعماج
 فنی رز وا یسلجآ كنلانق شی وس «نکیا ط ون م هاش رآ

 هل رریکد اط رب شمریک هنسهروا راهرق بولیرپآ

 رلدطآ کد 5 «رجا رح هدرلن ون OE دودح

 ؛ زدن رابع ند زرح رج و رک د هرڈ 6۵ سهره «یربکد

 ساقفاق ؛هددسیا طوبرع هباب وروا ًارب فرط بغ
 (لاروا) و هللابح ةلسلس دوی کیا یک (لاروا) و
 (مف) 1 اب لات و (اقلوا) هدلیفرط تونا كنخاط
 . ردشفلوا قییرف هی رار

 یزدطقن شازوا هدایز لا كنسهعطق ایسا

 .ردهرزوا یاهجو یرللوطو ضعو عقوم كرلن واو
 : فور (نیکیول) ) هدیلامش دمج رع هدلامش

 ۱۰۲۰۳۰ قرش لوط 2۷۷ ۳۰۰ Jl ضیع
 ۱ ؛(اب رقن)

 : « یورب قرش » هدن زاغوب كن رې هدیفرس لاش

 ا ای را لاش صرع

e OE 

 هدنح وا كنس هر زج هبش هقالم هدیقش بونج
 و ا ضرع :یور (هیاعور) نالوا

 ۱۷۰۲۱۲۲ قجش لوط

 ؛یورب (نیروموق) نالوا ی ونح یابنتم كدنه هد ونح
 ۱۱ و بلوط ۸ ۵ لاش ضع

 یلامش ضرع :ینورب بدنلا باب هدیرغ بونج
Ee۱۳ ۱ ی لو ۱۲  

 :یور اباب هدنسرع لحاس كنيل وطانآ هدب غ
 2 اط ۳۹۱۲۲۹ لام ضاع

 لات صرع: ی كنب f (o رق) ه دب ع لامش

 ۱ لوط

 / فرط بونح ؛رولوا لصاو هنس هح رد ۱



 لحاس كنيل وطات آیو نوزوآ لا تین دلش 4 ب

 کیا وب «بولوا ردق هنیزاغو كنرپب ندن سوغ
 هلیضرف نسشقو نسشیناو زود یسهرآ كنهطقن 1

 قلتعاس ۲۵۰۰ یعی ؛هفاسم ر كاهزمولیکب ۰۰۰

 ندنن ورت نیکسولح ید کش نکا .ردل وب رب

 كلهرتم ولیک ۸۰۰۰ ؛بولواردق هننورب (نروموق)

 3 هسی ا یس هیعطس هح اسم .ردهفاسمارب

 ترد كنشسهعطق اب ور وا «ب ول وا هزم ولیک عبرم

 ردهدنکلک وی لثم قحم
 .هعطق ایسآ بس ,یرابناو لابح «ییعضوو لکش

 وا «بولوا هرزوا سایقم كوي یلاح ر ره كنس
 : رریقنم بم مساو جوا هجلساب هعطق هج وق

 رب قحهیمهنل وا سح هک رد ا لاعت 2

 هنلحاوس یلاش دمخ رع ندنراغاط نوتلآ هلا لیم

 «(یوا) ناغا هامش ند ونتج «قرهلوا دشم ردق

 ینیرلوص كنبراقامربا اهلوقو هقریکیدننا ءانل «یسیکی "

 هک. ردیس هام قرش یسک ا ؛رکو د هبلامش طیحم ره
 (غن ذ اک هح عناب) و (وهعنآوه) كنيح هلیغامربا (رومآ)

 e ینیراوص كنیربن لوس یکیا نلیند
 « غن وقم هکر بونح یسبجحوا ؛ رکود

 دنس «كنک «روامهار «یداوارا نآولاس «مانم

 طن نالوا لک رز نی وبا هلحد و تار هاب رار

 ندریام حوا وب : هب یدنه طيح رح یار

 هض وح عساو ییا زسجرح هدنسهن روا كنایسآ هقشب

 2 ردیمک ود هطبحم رح ر یراوضص هک ء رد راو

 - اغفا ناربا «ناتسد رک یرب كران ون .ربلاق هدن رلخثا

 یرلوص «بولوا عهاج ینیرلهعطق ناتسک رت و ناتسن
 زربن زاس هبرلتاهبا سارآو نوخیس «نوخج نب
 هشت نازک دا او مزراوخ نالوا هدنکح لوک ررب

 ر كنهیسور نالوا دودعم ندا وروا ؛رارولیکود
 بول و هدناخاد كهیضوح و ید یم كوي

 رکود هززح رحم ییراقامرا هغلواو لاروا

 گاز رد نا ندنلوح ناتسل وغم نلید (یوغ) هسیا

 ۱ لوح رب وروقو عفن م طاح هل رلغاط كسکو تاغ
 رلغاط كس کوو « ردق و ىز دوي «بولوا

 -ارج رایاچ ضعب نالوا لصاح ندنسع را كن زاراق

 مریخ هرز هبس کا هدنفرط بغ .روروق هدن رب

 رب زسج رم طاع هارلغاط برعلا ةریزح بولاق

۱۹۷ 

 ۱ یر

 قارعو ناتسد رک «یلوطانآ نوتو لک ردفق |

 . رايب هنل وا دع ط ول کو ید |

 | جراخ ندناهسق وب ید ناتسب رعو یلوطان | نالوا

 ی س 1

 بنام بونجو بےغ «لامش هسیا یلوطانآ ؛ردلوح

 یرلک دک ود كن هام حوا و «هددتسا مسقنم هنر
۱ 

 زیکد هرق دوخایو هبیرغوط ندیرغوط ای راوص
 «ندنکیدلک ود هربکد قآ هلیسهطساو یربکد رادطآو

 . ریلی هثلوا دع هلام ر
RE E Eهلا تبي یسهطش عف  

 قوچرب نداروا «بولوا عقوم یک هات را نام

 یرعوط هنفرط ره كناپسآ قره ربآ هع رح .لابح

 «ردیسهلسلس (هالایه)یک وی كا كرلغاط و .راربناز وا

 -ونج قرش «ب والشاب ندنسهرآ ك ربعشک هللا تبت هک

 یتشهرآ ثكنيح هلا دنهو ءرویازوا یرغوط هب ی

 نیح یے وط هب ونح و لام < هرکص ندک دتنا قیر ۳1

 هلسلس وب 1 رویلاس رل هیعش قوحر هدنح آ ی ییحدنه و

 ءبولوا یغاط (یرالوماچ) یسورذ عفترم كا كن
 ندنغاط (یریک تالاود) نالوا یعافت راهم ۰

 تع یابشم :تاثس هلسلس (هنالاهه) . ردکسک ون اهد

 «بولیریا هبعش رب هلیما ( رولپهوک ) ندنسیلامش

 (نول نوک ) هدندنوو «رینازوا یرغوط هلاش

 نيچ «بولیریآ هلسلس ییا نلیند ( ناش نایت )و
 .رارول وا دتع یرغوط هفرش هدنشا کلام

 ط وب م هلام یاهتنم ك( ر ولبه وک )هسیایسهلسلس (غ اط

 «بولوا دنع یرعوط هاش قرش «هدلاح ینیدلوا

 یغوط هلاش ءهلبا ق

 كوه رک هنحا ی ,SAE لاط چاق ءرب

 ندنفرط برغ «یک ینیدلوا ینه هنیزاغو كنرپ

 نالوا نطو ك رازبق رک مزوهالتسلا تر ید
 تر زر زود نلب هوا رفقا عاسراپ
 هرکص ندکدک ندنلامش كنلوک لاروا «هلا لیکشت
 كرهنود یرغوط هلاشو «كرهدا ع افترا بسک هب
 كناب وروآ هلا ایسا کردا لکن یتغاط (لاروا)

 نوسش)

 3 رفت یتسهرآ ثنیح ها اب رییس

 ردق هنلحاس لاش دم ر كل رهدا قیرفن یتشهرآ

 رکید هيما (هوکودنه) ند ( رول« وک) رول وا ۱ دات

 «اهجوتم یرغوط هبرغ هک «رویلیریآ خد هلسلسر
 ندنلامش كناتسد رک و ناربا «ندنسه روا كناتسن اغفا

 هنلحاس ی ریکد رادطاات كردک ندنحما كنيل وطانآو

 یرلغاط

 یرلغاط نانبلو ساقفاق
 كناتسدنه نکلاب

 لوتس یرلغاط ك رعل رب زح هلرلغاط یک هدن ونح

 ا 0 ندو ید

 . ردد رفنمو یربا ۱



 ی سا

 رب كوپ هدنفیقحو نانلوا دع ریکد س .رلوک

 هقشب ندلاراو ززح رحم نالوا هدنکح لوڪ

 6 دا هک «ردراو یرلوک قوج ر كنایسآ
 نالوا هدام كغاط نوتلاو هدنونح كناپرییس
 نانلو هدناتسلوفم هلبرللوک ( شاقلاب ) و ( لاقتاب )
 كتب «یرللوک (رون یرکت)و (رو وق وف) (رونبول)
 نانلو هدنطس و كناربا «یلوک (هتلپ) یک هدنبونج

 (ناو)و (هیمروا) یکهدناتسدرک «یلوک (نوماه)

 .ردطول رګ کهدنیطسلف هدرب و یرللوک
 كطول رو ۲۲ ندنعطس كطيم رع یعطس
 . ردقعلآ هرم ۲۹6 ند رحم یاذح هد یعطس

 س ,ربازج «راهریزج هبش «رازفروک «لحاوس
 رب «هلفلوا یلیتنقیچ یلیتنریک یلبخ یلحاوس كنایسآ
 رب هدنسهرآ كرلن ویو «ردراو یراهریزج هبش قوچ
 «یقاط رب كرانو هک «رودیا لکشت رزفروک قوچ
 .ردازس هنناونع رک د «هلییسح یرلتعسو

 رم لا رد روش یرمریرخ هی وب لا
 -هزآ یریکد (قحوخ وا) هاب ریکد ( كن ربم) هدنف رط

 رفصا رح هاب رک د نوناج هدقرش «(هقناجماق) یک هدنس

 طیحم رح هلا نجا رع هدیونج «(هروق) کهدنسهرآ
 ندهزبزخ هبس ج وا و .(دقالم) ی هدتسهزآ یدنه

 برعلا ةربزحو ناتسدنه «یتییحدنه هدیونج هقشب

Eهد غ <  
 هدنسرآ ر کد هرق هلرکد قآ یسهطق یلوطانآ ید
 رود یشر هقشب ندهرب رج هبش كوي ر شعازوا

Eeزگیدتا رکذ ییراهّطقن شم ازوا هدایز كا  

 بداملا بابو نیروموق «هینامور «نیسکولج هدهرص
 هبش هشاجاق االف هرانو ؛كدنا یدیاص ینیران ور

 (دقناب ول) نالوا هلتسب ونح یاهدم تكنسهربنح

 (دجوبماف) نالوا هدنسیبونج یاهبنم كنيشنشوق
 یک هدنسیقرش بونجكرعلاةرب زج و (سیارغن)ک هد وغب
 اردن اباش هنرک ۶ دیر ور (داهلاسآر)

 ا هدنس هیلاعش لحاوس كنايسآ «قرهلوا زفروک
 یعض هلساو «بولوا نایاش هرکذ یزفروک (هرق)

 یکی» ندنفرط قرش لامشو عقاو هدناصنم كرم نالوا

 رع هسیا هدنفرط قرش .ردظ وفحم هلیسهطا «هلبمز

 | یسالجهک «ردراو رزفروک هرصرب ریلیجآ هریک طيح
 «(كن ر )رن و ؛ ردشل ربا ندطیحم رحم هل رلهطآ هسص رر

 با نیکن ونو رفصار# هابراریکد نوپاجو (قچوخ وا)

 سا ۱۹۸
 و

 ا ا رب لالوا یوا یتیرازفروک ماسیس
 1 a ندناع رحم و ناعرح هاب زفر وک هلاکت هدنق طظ

 .راردزفروک مسج ررب رجا رحم هاب زفر وک هرصب
 رع نالوا یسیفرش مسق كاريك د قآ هد هدنفرط برع

 زفر وک زرا A «یزکد راهطآ«ماش
 . ررلپ هلل وا دع

 اشمآ هلا هعطقو یرازاغو مهم كا ا

 هیسهر زج هش هقالم «(كنرې) نالوا و ا ةر

 E ء(هقالم) نالوا EAD یسهطآ هراموس

 اب وروآ هليا ایساو (بدنملاباب) نالوا هدنسهرآ اقیرفآ

 ۲  زاغوب هين اطاس ةياقو دینیطنطسف نالوا تر

 نالوا ك ن هک لحاس ناربا هل رعلا ةر زج . ردب را

 (كلب) یک هدنسه رآ یس هطآ بید رس هان اتس دنهو ( نم ره)

 راسو ای واچ هل رلحاس ایربیسو نیحو «یرازافو
 هحرد یجد رازافو قوح ر ا راهطآ

 . رارد زیاح تیما هددییات

 ا ارش لتسهمطق اسا
 رم
 هدلامش .ردکو ی ردق تكح هد لیکشت رلثل ود لقتسم

 هرکذ یرلهطآ (لکنارو) هلا « ایربیس یی» زکلای
 ؛ردنایاش
 (نیلاتم) «یراهطا (ءلروق) ناربآ ندریبک طیح
 نویی ءوسی ندا لیکشت ینتلود این واج «یسهریزج
 < (ویسوک) و (ق وقیس)

 هزومروف ءویکویل ءوحول نانلو هدنسبش راق
 « (رابوقیت) خد هدنفرط بودنج ؛یرلهطا نایناهو
 اط ترد نانلوا همس بیدکالو بیدلام «نامادنآ

 كنایسآ . رویللوب یسهریزج بیدنسم هلرلهطآ كج وک
 ریازج قوجرب هلرلهطآ مسج جاقرب هدنسیقرش بونج
 را او ارم

 ایسآهلیتهج یرلبهذمو ناسل و سنج كنب رلیلاها ل رکو

 یریازج ایسآ قح «بولوا بوسنم هنس هعطق
 ره «هد هس رلشغل وا هيمس (Aاchipe1 شوند انوتم)

 هنس هعطق (اب ایکو ا) یرلن و قافنالاب نویفارغج هسلصن
 ا

 ریازج) هلیسهریزج سیربق هددیفس رګ خد هدنبرع
 «ماسیس « یلل دم «نفاس «سود ر ناد (دیفس رګ

 .رویللوب راهطآ كجوک قوج رب راسو یوکناتسا
 هقرش ندرغ یثهعطق ایسآ س .هیعیبط لاوحا

  N O CT O PEY OE NE TE LEONE PO O O GT OT Oggو ۳

 e ییرکد (قجوخوا) هدنف رط قرش

 -یلحاوس نیچءیسهریک رباز

 سا ر



۵ 

 :ربلپ هنلوا مسقت ههطقنم جوا نانازوا ايزاوتم

 سلس غاط نونلآ هک ءردیسهقطنم لاش یر
 نالوا دن ردق هنلحاوس لاش دیک شن

 زودو زآ تیغ لیم «بولوا ترابع ندایربپس

 ندهد راب ملاقا هعطق و .رد رابع ندهووا عساو رب 1

 زآ یسلاهاو قونوص هلیسهدایز یساوه «هلفلوا "
 - ریدزک هدرااوحو «ردنیشن ههخ یسرثکا بولوا
 هلسقیلاب هدرلیک هدلامش كا ؛راربنیک هلرایروس یرلکد

 الايه هلیغاط نوتلآ هقطنم یصکیا . راربنلسب

 یرغوط هبرغ هجساذح كنءاسلس ییاو و یرلهلسلس
 لاروا قرط برے «بولوا هدنسهرآ رلغاط نازوا

 «یرغ ناتسکر نالوا ترابع ندنسهضوح یریکد

 ندایر وجامو ناتسل وغم هلا قرش ناتسکرت فرطقرشو
 و .ردشفلوا قیرفت هلرولبهوک یرلهزآ هک رد رابع

 هیس دايز نیشیفو قاجص تیاغ نیزای یساوه كنهعطق
 «بولوا زسروغایو وروق فرط ره ناهو قو وص

 روش یر ندیکسا یک راغساک ءاراحش «مزراوخ

 رانا هبجوک یرافرط ثکا یدهسیاراو یدالب ضعب
 . رد زا یسل اها «ب ولوا هاکنالوح هن راهلیبق لوغمو

 یساذح ك هلسلس و هلیسهاسلس هنالاهه هقطنم یجح وا

 «یلاوه ییا.۵ا كنايسآ هک «ندرارب ناق هد ونج
 . ردعماج ىنكلام ندقم كاو یتیعج كا «رادلوصحملا
 كن رلضعب و لدتعم یساوه كنس رنک | ندکلاموب
 . ردقاجص هجهدایز

 كنابوروآ هجیعسو یسهعطق اپسآ س .تایسفت
 ردق یثم قح ییا «دهجلاها ترثکو «قح ترد

 قحآ . ردعقنم هلود ۱۷ زکلاپ هدلاح ینیدلوا كوپ
 ندنکیدشیا لدبت هلنامز ینایسقو دودح كرلتلود
 هيس هیعبط لاوحا كکلامو نلند هیفارغح تایش

 رب رکید نالوا شا ررقن هروک هنتیسنج كنيرلیلاها
 اضتقا كنا رکذ ربارب یتسیکیا «هلتباعر یخ هتایسقت
 هتکلع ۲۰ یسهعطق اینسآ ٌدیاعر هیسقت وب ردنا
 . ردعشقنم

 هاب ناو هییبط تاهسقت

 EEE هقناجاق ۲ SD ۱ رد

 ( بان هب هیس ور ) یتهضوح رومآ ۳

 نوباج ۱

 هر وق ۲

۹ 

| 

 ی سا ۱

 بک ق
 ایر وحام ۵

۹ . ۳ ۰ 5 
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 (عبات هیهیسور) یبرغ ناتسکرت سس
 ینلناخ ارا ه اک 7

 ینلناخ هویخ ۸

 (میان هب هیس ور) یتکلمرازکر س

 ناتسحروک

 ناتسعاد

 هزابآ

 ايل رکنم

 لوطا ۲ ۰

 دا دی 4 ی
 هر ۱

 نع قارع ۱۳ ن

 (مبان هبهیلع تلود) زاعح س
 اذک رخ ا

 N ناتسع ۱ ٤

 ا

 نارا ۱ نارا ۵

 نات اا ۱۸۰ ۰ نا
 ناتسحولب. ۱۲ ناتسح و ۷

 هلقتسم كلام ۳ ۱
 كلام مبا هيمرتلکنا نت

uامرب لقتسم ۳  
 امرب عبا هبهزنلکنا س 2

 مایش ۱۵ ماین
 ج وبهاق ۹ حج ویماق قیح دلمه ٩

 (عیا هب هسنارف) بس نیشنشوف
 مات ] ۱۷ مان آ

 « یسهعطق اس .تاناویحو تالوصح اوه

 ره كضرا ی یخ كنعاقتراو ىتعسو ۱

 هداتسب ع هلقارعو ه روس هدنف رط بونح . ردعماح

 .هدابز اوه هدینیح دنه هناتسدنهو هدنمسق رب كناراو

 ها لامشو لاش «هدلاح ینیدلوا قاصع ليس ۱



EE ۱ 

 هب هج رد كل وص تدور ه دنس هض وح ر ومآ ا اب رییس

 هل راغاط یکهدنطتس و كنايشآ ؛رول وا لصاو ردق

 هدنرافرط ضعبو ترش تیاغ یساوه كراهووا عفترم

 «یمق رب لدنه «ناتسکرت نجا ؛ردوروق كي
 راس و لوطان آ «یفرط قرشو لامش كناربا «ناتسناغفا

 ندهلدتعم كلام هسیا یمسق لامش كنینافع یایسآ

 كنيلاها هدنرلثرط بونج .ردلزوک یرلاوه «بولوا
 یادغب یصعو یادغب «بولوا ندح رب یشیعت هجاساب

 هجاشاب هسیا رایکهدنفرط لامش ؛ردراو ید رب

 تیاغ هدنرلفرط:بونح .راربنلسب هلا یراطو هرآ
 یاونا تارا یجقای هدرلفرط ضعب و رهویم زذل

 ی هدنلاٌش كنا وروا هسیا هدنفرطلاعث ؛ رول وا لصاح

 هدنسف راش لاش كن اب رییس . ردد وقفم جد راحاغآ

۱ OD 
EE O E RT 

 كناویح و هک ن ر یدک ردا لیک یعسقر كرایناراو

 روبج هکمزک بولوا نیشن ههح ینیرایدنک ینرنک
 یتس وه كا رکن اهح و كل ر واکنح هن رلیدنک و «شخا

 رویلپ رپ دشبتب رلتآ هنب هدنف رطبغ كنايسآ ؛ردشمرتو

 كل اه یسضح هود «بویلوا لترثک ردق وا «هدهس

 هدنفرظ بونح ؛ردن را ةطساو رب هدنسهرآ ماوقاو

 یار ام و تار لی هتشا هدینیح دنهو دنه ینعب

 هد راه راع كوپ هلبتقوو «ردهدکشا راتمدخ كوي

 كتسهعساو ةعطق نيج ؛ردشلروک یسهداف ید

 هدنرارپ هددسیا مور ندرلناویحو یرلفرط رثکا

 لیس ینایلش رلیک قفواو رلشاق تیک ناشالوط

 ةرزجو هدنلاعشو هدن لهووا عن ره ا .روتدا

 لوصع كن راپروس یبیلاھا یادقف ك راجاغآ هدن رعلا

 اعا هدنتلآ ا والا هکرح ند هن ایو یرد نالوا

 لق تیلباقو یلفیفخ كنکسم وو «شقیا روبجم

 بونح .ردشلنا لیس ییرلماشاب هدنلاح هبح وک

 روا نداشخا هیلاها ینرثک كرلجاغآ ید هدن راف رط

 قہ إي  EEدنهو ناتسدنه اذه عم .ردشمرب و

 .روینلوب رایارسو رادبعم مسج ضعب ندشاط هدینیج

  ENشاط هد هينا یر ندیکسا هسبا هدیرغ

 ردهدقلنالل وق .

 ی رقت یسیلاها كنسهعطق ایسآ س .نایدا «یلاها

  ۰هنذ رط ره كنهعطق و «هدلاح ینیدلوا نویلم

۳۲ ۰ + 

 1 كنکلاع نا ییعب) هدنیح سش «هدلاح یرلقدل وا :

 ا دقبر هتفرط
 | ناتسلوغم «ایربیس نمی یبطسو یایسآو یلامش یایسآ
 ۲ نرغ یایسآو «نویلم ۰ ا یسهضوح لارواو

 وابو ناتسن اغفا «ناربا ,ناتس رع «یاغع یایسآ یب

 ِ عماج نللاها نویلم 4۰ تباہ یرهعطق ناتسح

 دنهو هدناتسدنه «هدای واج «(هدنسیفش بونح

 .ردهدقفل وب یلاها بیرق هنویلم ۷۵۰ هدینیح

 . ممقنم همش لوی کیا هجاهسو كنر یسیلاها ایسآ
 ۲ طخح وب رد هاب رک ندنرفروک هلاکت ؛بولوا

 لاش ك طخ و «هدلاح زکیدکح ضو رفم مقسم

 د «هنسلح لوغم یسیلاها كرارب لالاق هدنسبقش

 ۰ ساقفاق هدیاکس كرارب نالاق هدنسب غ بونح كطخ

 . كسنج ییا وب هچسو هجماسل .راردیوسنم هنسنج
 ۱ بوسنم هنسنج لوغم : ردعهقنم هبهبعش کیا یرب ره
 ٠ «ایربیس نوش یعی راناللو هدنفرط لاعش ندرلنالوا
 ۲ .اروت ءاوقا یشلاهارا روخامو ناتسلوقم ناتسکرت
 ۲ ؟ رز تار قلا «بولوا ندی

 یتبج دنهو نيج «تبیت ینعی رانانلوب هدنفرط بونج
 - ادا ماوقا ملکتم هلا هطیس ةنتسفا هسيا یسیلاها
 هلاقحا بلغا هد راهطآ یک هدنلامش كناي وناج . ردند هيب

 دنس( 1)1 هل لقب ا رک دعا راها وک
 رب مه هلیماوقا راس كنايسآ هک «روینلوب موق رب
 «هد ردسیا ندران و ید رلیلای واج . ردق و یرلتبسانم
 ساقفاف .ردرلشلوا عبات ةنتیئدمو قالخا كرايلنيج
 یسهبعش ر هد كنسبل اه آی ع ب ونح نال وا ب وسنم هنسنح

 ناتشدآرک «ناربا «لاتسح ولب «ناتس اغذا « دنه یعب

 هب رآ ی ؛«ب ول وا ر هب را ماوقا یسل اها ۱

 ؛رارددعتم هلیسیلاها اوروا هجسن و نالو ملکتم هلا

 ماوقا هسا رایک هده روسو قارعو برعلا ة ریزج
 نرع ناسل نالوا نددیماس ةنسلا بول وا ندهیماس

 هسا رایلن اف یهدنس هعطق یوطانآ . راردملکتم ملا
 .التخاو جازما كنهرآ ماوقا هلا هیارو ماوقا

 ماوقا هحامس ,بولوا سنج رب زلم دلوتم ندنط
 هنسلا یرلناسل «هدهسسا هدایز یرلتتسانم هب هب را

Oماوقا نالوا ند هب رآ 3 هدول  

 . .ارو عاح موقو «هجسوفن ترنک كنهموکم هیدق
 1 .ردا تلالد هنغدلاح هبلغ هحذوفنو توق كن

 ؛هلغتوا یروهظ لح كنایدا هفاک یسهعطق ایسآ
۱ 



 هدایز لا ءهدهسا مسعف 5 9 قوح ر سیاه ۱

 ند یسیحرب كزلن و :ردنند جوا یرتالوا شف
 شکا كن اتسدنه ها رع یایسآ نوش هک ؛ردمالسا ر

 یرغ بونج كنیچ هلیلحاوس ینیج دنهو هدنرافرط "
 نوش نوک رب «بولوا یشتنم هد رافرط قرش لاعشو
 یاتیفر :E «یحهلوا ید رج ند ڭا ا تا

 جزا كل لن ارس هدي ع یاتساآ ۳ ییتلالد 1

 .روینل و رلید وړو نایتسرخ هد رادقم وب کن

 قیشی راق هلمالسا ند هک « ردینید ایهارب ند یعنکیا ۱

 (ادوب ) یسجکچوا .رونلو هدناتسدنه قرهلوا

 دنهو نیح ءاب و وحم اه «ناتسل وغم «تبس هک «ردیند 9

 رکا نانایسآ «بولوا یشتنم هدنوباج هللا ینیج

 مبات هنیدنک یتسیلاها رثک او شمالپاق ینیرافرط ا
 ضعب كنينیح دنه هاب رافرط ناک كنايربیس .ردشعا
 ريغ نادا ضعب ص وصحم هن رم ید هد رلغاط

 هناداجو تاناویحا یننزنک ۱ ردرآو و0
 . رد رابع ندندابع ِ

 ra روک ذم هجو ر تكنسیلاها ایسآ س خراب 3

 ینعپ ران انل و هدي ونج قرش ند هبعش ترد یراقدنلوب
 ۔اشای یربآ یرب ندا یسیلاها ینیح دنه هل رلیلنیح

 هسیدبا راو یرلتین دم رب صوصح هنیرلیدننک «پوي
 نیقب «هلیبسح یرلطالتخا مدعو یرلتدعب « هد

 ندنرادوح و لوا اهدو ندنتب دم كرلن و ردق هرلتفو ۱

 یهدنلاش كنايسآ .یدیشمالوا یرمخ كنة لب

 | رتشع ضغب یر ندیکسا یا تفواو ماوقا

 یراق هنبرک وا ینیرهلک رخ «بوریدلاق ینیرلهيخ
 ینیرتسهج قرش كنابورواو ییونج برع كنايسآ
 شک هدا موعه تقو تقو «هرزوا كجا تراغ

 (درب) :( ینارو ) ۰( تیکسا) رلنو «ندنرل دل وا
 یرلتکلع «هدالهسیا مولعم ندیکسا هل رمان (راتات) و
 ما نالوا بوسنم هنتسنج ساقفاق ما نالوا مولعم

 «ناتیس ع نالوا یناطوا كرلن و و هیماس ما هللا هبرآ

 .یدیا یکلاع دنهو نارا ءقارع «یلوط انآ «ه روش

 هرزوا رکیدتا ناي ی هدندهدام « را »

 یکسا كی ماوقا , اط رب ن تک و كکلام و

 ۔ورواو «شلاپ ا هغو بونج هدرلنامز رب
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 9 تین دم یراک درون وک هرارب یرلک دتیک ندن رلیلصا

 قہ نکشم ع و رب اش هل راساط 7 هدرب و ندعع

 ی سا ۳.۱

 ندماوقا و رخ وم .یدیا ثرابع ن )دلع ص

 هدهب روسو قارع ندیکسا هل راندا نطو هدنارباو

 یج رد یسهع دق "یلاها كلرصم و هیعاس 9 نانلو ۱

 و هک ءیدراشلوا لئان هتیئدم رب هعقدلوا یحم ردن

 روبط هدنموق ایرآ یم دده لوا لا هدكلکی دم

 ناتساباب هل رلقیرط رجا رو یزفروک هرصب «پودیا
 ناربا .ردونظم ینیدلوا شا تیارس !هرضهو

 هاییسح قفلو هدنسهرآ دنه هلا ناتسلپاپ یسهعطق

 كبرعلا :ربزح «یک ینیدلوا دنمهر ندیدم و

 ادیص .كرهلک هنلحاوس هبروس ندنرافرط بونج
 ید ریل کیف نالوا شا نکع هدنررهش روصو

 ORA رحش یتتدب دم اشنا هلکلیجمک و توا

 هد یسیلاها نانو یکساو تش هنیربارحو لحاوس

 دم 2 هرلیل دنه هلا هیماس ا .یدرلشغا ظاقا

 یا ندتسیه ا و کام عرف ط
 یرغ یایسآ نوتس كرانا را ,نالوا

 ینیدلوا شمالشاب هکشا فسخه ینتی دم سصمو ایسآ
 تیندم یرلقدلوا شکا ءلرل یل هکیتف هدنان وب «هدلاح

 یراهبلغ هنن رزوا

 هلدادعتساو تیلباق نالوا صوصح هب هب زآ ا ۷

 وو «شمکع حرف رح رف ینیرلتین دم ایسآ «كرهشلر

 نوت ناتو «هللاقتا هیاب وروآ ندایسآ تیدم هلهح و

 ۔ارکح ان ودک ام .یدیشل [ ینکح یتبب دم نکس كلاع

 یس | طبض ینرغ یایسآ نوت ناه دردنکسا یر
 ین وک رایت ویا 4 راکشلس هو لب ردقساو

 یرصم صوصخ یلعو ییایسآ قوج زآ ندنتیندم نانوب
 یسدینا زوج لاو ملت رع

 ببس هکلنا عیسوت ینتامولعم كرلینان وب یسا هدنقخ

 یجد ندنیع مو راپ تک ایفا رفت من فور وا
 كنهعساو تکلغ و دهی سی و

 .یدیا لوهم یاوحا .بولوا مولعم یعسا زکلای نامه

 «هلکشیا طبض ینمسقرب كنيغ یایسآ رلیلامور [رخوم
 هنامولعم عیسوت ردقه هج رد رب هدنقح ایسآ یخدرلنوا

 یعولط تاماشا رانم لس تیام .یدرلشغا تلخ |

Nب والشاب هرب ون هلتس دم راونا ندیکب ییس هعطق » 

 ییراطقا نالوا مولعم ردق هتقو وا كنسهعطق ایسآ |

 ندفرط رو ؛یدنایط هند ودح ایرییسو نیح «بوک | نطو كرات و هدرلتفو وا «هدهسيا رلشمالباف ید ییا

 ۳ ن رفاسم و راح جد ندق رط ر و نر اع

 ,هلکعا تمدخ هنعس وت كنامولعم یک هدنقح ایسآ رحم و 0



 ی س ۱

 ولعم نالیرب و راد هنایسآ هدنرانآ كمالسا نویفارغج

 .ارغح سویلطب نالوا عماج یهینانوپ تام ولعم تام

 هد هج رد زا لوبق تسن ندنامولعم ییدرب و كنسايف
 یمطع تبیصم رب نوحا هیمالسا ٽم دم .ردهدایز

 راوخ وخ ًالماک نامه كنايسآو یروهظ ك ریکنج نالوا
 ندنبیصم ید یسک هنسهنایشح و هرادا كرالوغم

 هدنفح ایسآ كمالسا یالع ناشیلاچ هبهدافتسا هل

 لوغم «كرهدا تمدخ هن راغا تام ولعم عیسوت

 ندیک هناتسل وغم و نیح هدنرلتمدخ و تیعم یرارادمح

 و یاهولعم یک هدنفح لاوحنا كرلاروا .مالتسا یالبع
 .ردرلشعا راتمدخ كوب ندیکب هننف ایفارغح «فلعیس

 هل رله راح بیلص لها ندفرطرب تقو وا رایلاب وروا
 وزرا ییرلفافتا یشراق همالسا لها هدندفرط ربو

 ثئیه یراک دردنوک دهن ارادی لوغم یراک دا

 قراخو شوشم عاطر هدنقح ایسآ هلیثف رعم رلث رافس

 «هدهسید رشت ا بسک تامولعم ج وزع هل رالاصم هداع

 نالوا یواح ییسهیفارغح تامولعم كمالسا یالع

 مظاعا یک ادفلا واو یسیردا «یدوعسم «لقوح نا

 هجرت هنم ران اسل ایو كح هاب هبالک ۲ ینیراثآ كنويفارغج

 -رام) تیام .یدراشمهم را اهد هبهجرد تكح هل هدبا

 هنب رافرط رثکا كنایسآ كنيلكيد و رب هدنمما (ولوب وق
 [رخومو «یرلتحایس نالوا ردق هس وا تین او

 ورب ديما «كنادوبق یریکتروب مان (هماغ هد وقساو)

 ار یتلحاوس ینییحدنهو ناتسدنه «قرهشالوط ینن

 «ك را ویناپسسا .كرايل ریکترو ًابقاعتمو «یسعشالوط

 هدنلحاوس و ربارج ریبک طيح رع ك رازیلکناو ك رایلکنلف
 ارد كرکو ند نوا اک ی لم دبا تارعتسم

 كنب رلتتیه ترافسو كرلحايس قوح رب له يسورو
 هزنلکنا «یرللوخد هنفرط ره كنايسآو هنحما كنيح

 .ارغح هدندف رطر و یناح وتف ک دراین هاش هک از ها

 اب وروا كنهيمالسا رانآ نالوا قلعتم هضم راتو ایف

 -ولعم یک هدنفح یسهعطق ایسآ یسغلوا هجرت هن راناسل

 . ردهدکاو شا لاکا ینام

 | ایسآ دلیسهبخح رانو هیفارغح لاوحا كنايسآ اضع

 ثكعا تامولعم عیس ون هدنفح ییایداو هنسلا كنما

 ر ءهده رد ول «هدس راب یر لو ر هلل دصقم

 «هدهنکلک «هدق رو ون 2 «هد هاب و «هدنیل

 كنا ورواو «هدنابع

 سیسأت رلتیعج صوص هدنررهش

 ضعي نالوا ف راعم کره و راس

 وو ؛ردشفلوا

NN [ ئ س E 

 3 یامولعم ندلیبقو ندنفرط الع ندا لیکشت یرلتیعج

 ۱۳ ۰ ۳ رو رالاسر بوقوم یواح
 ھجرت هن رات اسل اورواو عبط اتیع هیفرش ران آ قوح

 A هدنس هباس هروکشم "یعاسم و . رد ه دقفل وا

 . كرايلابوروآ هدنقح هتسلاو ما نالوا دوجوم الا

 ریرول آ «هقشب ندقدلوا شلبرلپا هدایز كب ینامولعم

 ران آ ضعب « ید كن هض رقنم یک ریل هکینف «رلیلباب

 .ردشفت وا ایحا یرلن اسلو خبرات ادانتسا هنب راهیقاب

 ون وا نوئس یرلناسل دنزو هکینف و رو آ هج نا زا

 هلینوق اس رفتقاط یعاسموب «نکیشلوا بئاغ .بولید
 تو راهرو. هنا ديم

 هدنسفش لامس كنایلاتبا (۸۵۱۸۵0) 2 ۹

 هدنتلایا (هج و) کو كیدن و 9

 هدنسیقرش لامش هرتمولیک ۱5۵ كاب رپش (هنورو) و
 ريصح هلیسیلاها ٩۶۳۲۲ «بولوا هبصق ر عقاو

 .ردنالآ یسلاها .ردراو یرهشرباف هقاش

 كنایربیس ( ,Asik و قاب ۳ 1۳
 و یراق هد یوا
eرود ید (نایتس وار  . 

Asi 108 ( ۱ EE ۴ ) كلەقېىکم 
(E a koarهدنتلایا ( یشایلاف ساوغا )  

 یعافرا هرم ۱ ء هک «ردهبصق رب مک اتو

 ۲۱۵ ۲ و هدنکنا كغاط د رفنم مان (اربماتلآ) نالوا

 یسیلاها كيب جوا کیا «بولوا عقاو هدنعافترا هرنم

es۱ .ردراو یرلن دعم  

UT (Asie Mineure) ۰ 

 ا
 .ردشحاف طاغ یریبعت « یرغص یایسآ» .ردمسا
 [.هل روي تعحارم هنسهدام ؟یلرطا ۲9 ]

eهن ره 8  

 تلود كمسا وب هک ردق ۱ ینامع یایسا

 عماچ ینسهفاک كننکلام کهدنسهعطق ایسآ كنهنانع
 ی رهعط دح و نیو زاعح «هد هس رک مزال یس وا

 هجایفارغج ران وب اتاذ «بوسو یریآ ندنراربرب
 نالوا فورعم هلیمان (ناتتسب یع) ایو (برعلاة رب زج)
 ناعع افا « هلغغل و ندنس هیعیبط ماسفا تكت هعطو

 ۔امع كلام نالوا هدنحراخ كىرعلاة رب زج ایرثک | یان

 1 .رولوا قالطا ههب

 ۔اقفاق نانلو هدنلا كن هیس ور ًالامش ینامع یایسآ

 یربکد رلهطآ ًابرغ ؟ هاب ربکد هرمرمو ریکد هرق «هیس



 ه سصا و برع)اةرب زج کد 1 بوک ؛هل ریکد ۳۳ 3

 | طاحمو دودحم هلیتلود ناربا خد ارش ؛هلرفروک "

 -رکو قارع «هریزج «هبروس «لوطاا بولوا
 هات تانینافع یایسآ ردك لب تا

 «تموسلک عبر ۷۱ ۵ roots سرقت یس هیعطس

 یتعی یمظعا مسق كران وہ .ردن ویلم ۱۱ یسلاهاو

 هریزجو هیروس «هلیفرط ره كنسهعظق ىلوطانآ
 عرب ی ران الوب هدنرلف رط قرش لاش كناعسدرکو

 لاها كقارعو هریزح هللا هه روسو

 د رک هرزوا ر ا ناتسد رکو «ب نع هر

 هل وا هدنح راخ یموع مسقن و / رد وسنه هنن راتیسنج

 كنبرهش دادغب ؛بوشلوب رلکرت ردق هدادغب ات قر
 هب روسیخد راذ رک «یکینیدلوا هجرت هلیب یسیلحم ناسل
 ۱ .ررولل و هدهدنرلفرط قرش كتيلوطان او هد
 ناو «هدنسهیلاش تهح كناتسد رک جاشاپ دسا

 كنيل وطان [ قرهلوا قرفتء «بونل وب هدنرلتبالو سیلتو

 زکلای هسیا رلمورو «هدرلهبصق هاشابو هدنفرط ره
 ۲[ قم ۲ .رارویلو هدنسهبغ لحاوس كنیل وطا
 ناتسل خد رلمورو یتمرا نانلو نک اس هديل وطات

 کح یرادازردام ناسل هکرت ؛بودنا بئاغ یتیرلیلم
 ندبرظ رت كنيل وطات ] ههه زم نکلا «ندنغی دل وا شمکب

 . رد رلشلاق لقرف

 یرب ره ندرلهعطق ندیا بکر ت ییینامم یایسآ
 ی هاب رب و هیفاک تامولعم «هجنلک یسهرص «هدنقح
 .هدام هینافع كلام ید ندنسهیکلم تا یک

 یاب" کلا هدقخ ارو هی رک

 .هریزجو هبروس هلا یلوطان آ صوصخ لعو «كنيناغع
 تا هله و «یتغیدل وا ندن رارپ لزوک كا كنيد ان

 رهو هور عبانم «هجالوصحم «هجاوه هدنسهعطق
 لئا هتیدم هدهعدق هنمزاو «یفیدلوا لثم هچهج

 وب یواح ینیرانطو كلودو ما همون نالوا شلوا
 هنسهدام « هیاقع» ] .زردا افتک | هاب یغیدنل

 [ .تعجارم
 مس

 یطسو هاب | هر وصقم لاو هم وضع واو قددلوا

 یتیدلشالک آ جد ندنیسا 1 .و E E طلغ یئارق

 هعسا و ةعطق رب ناو هدنس هب روا كنايسآ «هرزوا

 كل« طسوا » ]

 ندنفرط یونح قرش فا دنهو نارا اب ونح کو

 ندنفرط یلاش قرش «هلنیح

 | -زوا تیرثک | یم

| (Asie Centrale ) 

 | قوم

  هعطق رومآ كن هیسور

 ی سا ۳۰۳

 دودحم هلززح رح ابغو هلا یربیس الام «هایس
 تدکعنا ندنف رط رلیل دنهو رلیا ربا «ب ول وا طاحمو

 ةهعطق وب ی هيعس هایمسا (ناروت) یر

 ضرع ۰ ` ندیلاسش ضرع ۲۸۲ یض ع كنهعساو
 ندیقرش لوط ٥

 ضرع یعی «هحرد ۸۲ ردق هبقرش لوط ۲
 .ردهزنم ولیک ۱۲۰۰ یبظعا لوطو ۰۲ ۲۰۰ یبظعا

 ییرلعقوم قعلآ لاو كسک و كا كنائد هعطق وب

 ۰۰ یطسو ؛بولوا یواح
 هدن رکنا كرلغاط وب هلرلغاط كسکو ب تیاغ نالوا

 ؛ ردن رابع ند رلدسو ند رلیداو حفره نانل و هدن رله رآو

 یوطو « هحرد ۳۸ ردق هب یا

 یعاشرا ردق دب ه زام ۸۰

 اش را هزم كي ترد ح وا هلن هدف رط یی ونح قرش

 كعق وم عقم ییا و «بولل وب رلغاط هسص رب و لنع ۱

 هزم ۱۰۰۰ ندرح یاذح یررب قعلآ كا هدنشهرآ

 برغ ؛روینلو یریبک یارح ( یبوغ) نالوا عفنرم
 نلیکود هززح رح هليل وک لاروا یرلوص هسیا قرط

 نالوا لح قعلآ دا كنو کرد هغ طو قار
 یعطس كر وک ذم رحم

 . ردقعلآ

 هاعرم هلرلنابایب عفترم نالوا هدنطس و كنهعطق وب

 یراق لوغم یرب ندیکسا هد رارباب قل
 د .راردهدقع الت وا یی هرایروسو هلک رخ «بوروق

 یسیلاها ۱ او ی اه هناکدسا قالط

 یراردارب هجنیسنج یوق (وام)
 «بولتروق ردق هبهج رد رب ندتیود یرلقدنل وب رلل وغم
 «هدهسیا راش | سیسأت راهبصقو دافغا نکسم و نطو

 يوق ( زوغن وت ) نالوا

 اهد هرم ند رک یاذح

 نال وا ا دک

 یسهبعش رب كنموق وام هنب
 رر یشحو نوتبسب هدایرهیس «بولییاپ یرغوط هلامش
 . رد هد اشیعت هلقلیعتم ابو قلیح وآ و «هدقماشایهدلاح

 هدنتهح بونح كنف رط هتروا ی عا ا

 جد هد رلهرد و راب عقم كا كن رلغاط هیالاهه

 هنب رایدنک یرب ندیکسا E نکاس رایت

 كنهعطق و .راردهدقماشاب ه دت رح عور ص وصحم

 نرغاو ناعفک قرش ل(نولب وک ) سنا قر برق
 یرلکنا كغاط روکذم رک :بولوا سقم هناتسکرت

 ندا 7 قعلآ نالوا دم ردق ةر رحم كرکو ۱

 اها كنيطسو یایسا .ردنوکسم هلیماوقا كرت یر

 هل رایلنیچ كل رلیلتبیت نکلا ندموق ترد وب نالوا یس
 ؛ردراو یراهیسنح تبارقو تدسانم رال وغم هل راک رت



GE ۱ 

 هدنرنب «بولوا ندهیاروت ماوقا هسیا رلوحامو

 .اشم قوح ك هعقالخاو راوطاو هج اسل هجاپس

 سا راباو «ردراو یرلتمم

 ما كرار صولا اللغو درلک زا .ردراشگهبل
 ۔ایس «یالوط ند رلطالتخاو تی رق نالوا هلا هب زآ

 ما وقا داع ییضعب ندن رلحا «بوشف د زا رب یر

 ۳ رل وغم یرلناسل «هدراهسیا هاشم هنندا رفا هب رآ

 .روزیسوک یتیرایبست كارعشا نالوا هلراراتات

 رب كرالوغم هدننامز یسهرادا و تاح وتف كن هب ریکنح

 قوح كب هلراوحمام ید ندفرط ربو رارلکرت ندفرط
 رانا قاجقو عرق هلج نآزاو «یرلقدلوا شعب راق

 راکنا لباق یرلقدلوا ندنسنج لوغم هجاساب كنبرا

 رود

 ییبنم فراعمو تم دننم و هیطق و

 شمالوا

 تلود

 رج یوم شف فا یر نده وا «هد هسا

N EEوز  
 هدیکیا هیارون ماوقا هلی هدرلنامز یکسا لا .ردشم

 طی هلموعه ردة هرصم ابو هب رو او نا ربا هدرب

 یرلق دل وا شلک هدا ابو تراعو كلام

 ابوروا «یک یتیدلوا تم هلی راوت كنهروک ذم

 دع دو ما

 - دعب .ردظ وملم ید یرازواجو موعه هنن رافرط

 كرلتلود كوي یک ریقوعلسو رلیونرع مالسالا
 ا «یک یراقدنلو ند راکرت ناروت یرلسس وم

 ر زو ریز یلاع «بوقیح ندرالوسح وا كکنلروه و
 رکلای كنیطس و یایسآ .ردهدرارطاخ ید یرلک دتیا

 گر

 مزراوخو دنفرس «اراضن ینعب یتهح ییونج برع

 ۱ هدن ران ام ز یسق رب رود ا تدب دم ی رلتهح

 ییطوكنابداو ان هجنو شف وا رون هلفراعم راونا

 . ردشفل و

 كنيح یمط دعا مسق اد میم یا ی

 اراک نامه ید یمش نالاف < یک یتیدنل وب هالبتشا

 شمکع هنطیض دب كنهیسور

 . وا ریش یبند اک راشم

۳۰ 

 | ید ندفرط رو <

 وا دن هعطق وب ندب ونح هژیلکنا ندا را ش هدناتسدنه

 هحاروا كنەرەلكنا a هپ ور ءاد ندنغب دل وا ش دیس ال

 كحهدیا el رانی بقاعتم ینیراقدلوا د ودمه

 هصو ص۶ تیم ها رب هب هعطق ون یسهلخسم تا ا

 0 ردنا زق

 ءرليل همس و 3 صوصطالعو ¢ نویفا رغح ضع

 ۱ هی ا ناتسک زن نکلاب هلسا و «بویغا
 3 نان رقم ات «ناتسڪ ر » ] .راردهدکقا

 ۱ [ .هلیرویپ تعجارم هنیراهدام هریاسو « ایروحمام
a> yil ۵ ۳3و۵0  

 ۷ راکرپسا

 بونج هزتدولیک ۶۷ كنرېش (هودنخ ) و هدنتلایا
 ۱ .دیس) هک رد مقر ووپشم هایاناکعسا هدنسبغ

 و را ا اج السلب (هروب
 هده لو ۷۶ ۸۲۱ لا ضرع ۲۱۰۲۹۸ و
 ناتسدنه .ردراو یسلاها ۲۷۳۱ بول وا عقاو

 :ردراو یتیمهار كوي هدنخح رات

 ,Assisi) ۸55150) هسیسآ دوخای ۳
eتموکح اباب اغلم هدیطیس و یایلاتبا  

 (وینیل وف) كنعلايا )ا رموا) ارادا ےہ امج

 قرش ه زام ولیک ۲ كنم رهش (هسورب) و هدنساص

  ندنرهپات یربن )ا هک «ردهبصق رب هدنسیونج
 | عقاو هدعقومرب لزوک تیاغو هدنرزوا ییاچ ( وشاک)

 -م قلسوپقسبو «ردراو یسیلاها ۳۳۰۰ «بولوا
 نابهر:ناشلوا ریبعت (ES هبصق و درک

 ` كن (اوسنارف تنس ) نالوا یسسومو یربب كن رط

 0 هد تما كیهبصق ید یرازم «بولوا و طقسم

 هنس ره «هلغلوب هدنجا كناسیلک رب عنصم نانلوپ

 «رینالپوط راوز قوج رب هدنرخاوا كنيج رفا زوم
 ( قسورتا) ا

 هب(هوزنیم) ینههلا لقعو یو وص ر هلاق ندنموق

 . ردد وج وم یرلدبارخ كدبعم را ص وص

 .ردراو یوص ندعم ر رر یتیلک

 ۔ غ لامش كنايلاتبا (Asigاin0) | و السا

 تی سهطح OL ) ەدنسیب

 (لیاچ رو) و هدنساضق (لیاچ رو) هدنتلایا (هراوون)
 هبصق ر عقاو فاشم.تلورم ولک ۱۱ ناد ریش

 كاا هل الوصحم و یسلاها ۳۶۰۰ ؛بولوا

 .رولیروق ید رانب كوي رو

 هدن راوح

 . رد راو رد

 Î كنايلعس Asin r( 5) | س وراتسا

 و ول ] مویلآ هدنفرط قرش
oهد دقنامز هک «ردیع رو مسا ا كح وکرب  

 هل رلثیپ ولغم شلو عوقو هدنرانک كرېن وب دل رلیلهنت آ
0 

 برع 0۳ بیس hd ۰ راتسا



 ( هس ) اتو هدننامز رلیلامور کسا «بولوا هزاف

 شفلوب نوکسم هليا یلاها لبخ ردق هنب هی راح هونجو "
 هلا كاتفح یکیا ر SIR نوک و «نکیا ِ

 هدنلحاس اید راس هدنسث راق -. ردراو لاها ۲۷۰
 ( یرفروک هرانیسا) هدهرفروک كح وکر نالو

 (طعب و رول و قيلاب قوح ك هدراوخ 9

 . ریلی راقیح ید ناجم
 (دنالرت وس) كنايحوقسا (Asل) | ی .
 اروا نکرد ۱ و

 هبش رب هدنسهرآ یلوک ( تنیسا ) هلی وق ( سیلیح

 یشحو كا كنايحوتسا بولوا هدناش هرزح

 بولسک و هنکید ندنسبیق ریکد یرلغاطو «ردندن رارب

 ندرلغاط وب .ردهدنعافترا هرنم ٩۰۰ یرب ندنرلم |

 یط عو ۱۱ یلوط صوص ایلعو رال وک هلراوص ناقآ
 نایاش هبهیحان ون یلوک ( تنیس ) نالوا هزم ولیک ١ ۽

 ,بویلوا یسضارا تنم. ر رب ر

 جاق رب .رلردبا شیعت هلقلیعتابو قلنابوج یسیلاها
 کسا «یسلاها ۲ ۰۰۰ «بولوا ترابع نده رق

 یرادهبارخ یارس یسار و یرات آ ضعب هلاق ندرلتلک
 . رد را و

(Assini) ۱ ۱ 1( هنیک ) هد غ یاشرفآ  

 نوتلآ» هک دره رب كوب هدتکلم ]

 ردیا نایرج هدنسهرا « لحاس شید » هللا « لحاس

 هننافس ریس هلرلشینبا یلتعرسو رلایق قاطرب یسارجمو
 هدست د رابه خراب ۱۸:۳ یلود هسنارة . رددودسع

 سیسأت هينا قاط رب «بودیا طیض ینبصنم ك رہ و
 .ردشع |

Api ۱ 5۔امش یاقیرمآ  

 یییع» تنتکلم نوینیمود هدیل و ۱

 مخاط ر E E 0 هدن رلتلایآ (داین وم) 5 «هدانق

 ناقآ هونج ندلاش ادشا «هلناعب ندراە قعلآ

 ماوقا ( نآوبینپسآ ) «بونود یرغوط هقرش هدعب
 ندرارب قلموق قاطرب هرکصو ندنراریاچ كنسهیشح و

 دل ریل هدانقو هلیما وقا «نودوا شعای» «هرکص ندکدګ

 | ندنلحاس لوص «كرەدىا اورا یرارب تنم نوکسم

 | ینوتسا) هرې و ENS « هغامرا لیزق یلامش »

 كب یسارج .رارد خد « یاچ یلشاط » ینعی ( رور
 | زا ةبسن وص «هدهسیا نوزوا لیخو لقیڈالوط
 .ردلکد خاص هننافس ریس بول وآ

۱ ۱ 
۵ ۲ 

 | ۔ولیک ۱۰ یکاو ۲۰ ںیوہ كنلحم لتعسو لآ هک ءرد

 شا

 اش یافبمآ 012 89) ۱ ن رز
Nندنسهیلصا هی رو لاها كرل ۱  

 ود ) اب ر ندنن ابعش كنموق ( ویس) نالوا

 مس

 وق (نوسدوه) و هدانف ن علم ( نوینیه

 یعسا كشراعوق هګرلیدنک .رارونل و هدن رافرط
 هلیسانعم ( یرلقا آو عاط » بول وا ( قات او )

 نسنارف یو ٩ ار وتوا دیس ید (قاتآو یبسا)

 . رد رلشقما فیرح هدننروص ( نآوبینیسآ ) یرلحایس
 یشح وك یرلن اشالوط هد رلنامر واو هد رلغاط ند ران وب

 باغ :یرازدگ ورا رد دی

 - و هدررباچو هدرهووا .ردرلمدآ نیکسمو فیعض
 وا وه وج تاغ ولو هاو ی

 اعاد هلا هیشح و ماوقا راس ران .راردرک ایی و
 كالام یرلقدنل وب هدن راد ودح یک یرلقدنل و هدهل اقم

 یه هد نلع روهجت ۵ یاد و انا و
 رادقلالیلق كب موق و. .راردیا كلرك اغ .بوریک

 دوا (يرلتش وش هادا 0 ا
 . ردن ونظم

(Assinie) ۱ EAEهدي غ یاقیرفآ  SD 

 یصنم كنب رم ( نیس ) هدنلحاس | ۰

 ۱ . ردعسا نلیرب و هنب راراوح

GaBer) 5۸فا0 -  ) E. 

 E كزا دخ 1 رباغ نوبسا

 کسا ر شثلو هدنسیفرش لحاس تن رفروک (هبقع)

 . رد رهش

 نوی «بولآ نالین ییاسوم ترضح
 ۰ مس

 ۱ هسا
 « ردیعسا كنم داق ندا هظفاح و هباجو

 ؛یدا یهحوز كنوعرف ه روک هب هیمالسا څراوت هک

 ییدلوا یسهجوز كنوعرف كنىداق وب هدناروت ا

 .رذلکد روک ذم

(Asch)كلود ناتس راجو اریس وآ  

 (رکا) هدنسهعطق ناتسهح یعی ایه و ۱

 - امربا (دبلا) .هدنسع لامع هزامولیک ۲ 6 كن رپش

 و ندن بال تب ا ی هو كیغ
 تو و یک ساق هک هد اررش از هدقش وا تا
 صوص |لعو یراح و میانص یخ «یسیلاها ۰۰

 .ردراو یالومم زو هخوح

A ۳ ۱٩ diê (Asch) 0داد  

 هک ءردیشک ییا لغوا اباب ندنرلماسر ]
 .رارد رومشم هاب رلت راهم یک هدنرب وصت عقاوم



۳۳ 

 و هد هعنج كلامو هدهزیلکنا (۸5) 1

 كا هک ءردراو ه رق كوي جاق رب ۱
 هدنغاجتس ( تنک ) هدنونح كنهزلکنا یراک وی

 یاو هدنلاش هزامولیک ه ترش (جشودناس) و

 ربش (موییو ور) هدشب رقو یسیلاها ۲۱۰ «بولوا
 یسهقیتع راثآ ضعب هلاق ندتنامز رلیلامور كنعدق

 . رویت وب
 ی ب) هديب ونح یایلاتبا (۸۹۵6۵) اتش

 (ایناقول الد ولاو) كلانا درو رخ

 هزنمولیک ۱۸ كرېش نالوا یمس هلمسا وو هدنساضق

 هزم ولیک ۲ ندنلحاس ریکد قآ هدنسیبغ بونج
 یسلاها ۲۱۷۰ بولوا هب رق كوي رب عقآ و هدب رحا

 ۱ .ردراو

(Aschach) ۱ 1 eناتسراجو ایرتسوآ  

 - ایا «ایرتسوآ یراقو» كسلود ل
 ۸ كس رېش عند رفا و هدنساصقف ( غنید رفا) مه دنت)

 رب هدننیع لحاس كنه وط «هدنسقرش لاش هزنم ولیک

 كب هنیرلتللود هیسوریو ایرتسوآ هک « رد هبرق كوي
 یرلتوق ( جی داهز نالوا شمر د شبت لاجر قوح

 نادر ول و هاب درو ب رب داسا یص وضع ا
 لمان وب ید هده ر واب - .ردراو یسلاها ۱۲۰و

 .ردراو هیحات رو هبرق رب

 8۴ 6۵۵۲۰ ) د- لوا قیردرف 1
 E E دراشا

 «شوط هدنیلر هدنخ را ۱۷ ۰۵ كدالیم «بولوا

 ۱۷۷ ۵ (فاغرام) .ردشعا تافو هد ۱۸۲۱ و

 یار خش كن رتش نه یوتاب ا ففک مد
 كرهدنا هب رحم دراشا هد ۱۷۹۲ قرهلوا هعفد یارب

 .یدا زسنارف لصا نع .ردشعا يه یتسا رحا

 ا رف (Amédée Achard) — هدم 47

 اليم NS 5 و دراشا
VANES۱۸۷۰ و < شمت وط هدایلس رام هدنخ ران  

 ثالررح هن لار هجا ضعب .ردصخا تافو هد
 . ردشم زا یراباتک هباکح اط ربو ا

 هدنسی غ لامش كناپاپسا ۳-۲ )4٥145(

 (هردواشو) كنتکلم هجلاخ ناک
 هد هفاسم كل هزم ولیک ۲۵ ندن رهش هردواتن وب و هدنتلایا

 .رد راو یسلاها ۱۸۸ ؛بولوا هیصق رب

 كنه رب وان (Aschaffenbourg) ۰ ا

 0 هدنسدب غ 0 روبنفاشا

 |١ e: O ش ۴ ۳۰۹

 ۸ (هنیام) ا رب ی رک اضقق هدنتلابا « ای وقنارف

 | اک ٩۳ ك (غروبحروو) و هدننی لخاس كنيربم
 لاش: ضرع ۰ ۰ ۳

 «بولوا عقاو هدیقرش لوط ٩ 4۸ ۲۰ هلا
 قوح رب رکید هلیبتکم نامروا رب «یسیلاها ۷۲

 6 هدنسب ع لاش هزم

 ییهینف داوم ضعب هلا هناضنک لمکم رب «یرلبتکم
 ۔هقبرباف هرباسو دغاکو یراهناخغابد «ییارس رب عماج

 نایریدنبا هلیسهطساو یرېن ( هنام) .ردراو یر
 «بولوا هدننکح نر كرادتسارک هللا هب راحت داوم
 یکسا .ریلبرب دشت موزواو نون و ییخ هدهدن راراوج

 هایمان وال ز داف ز للامور بولوا متر
 عمطم ربغ کلام كرل بلامورو «یدیا راو یترہش
 نالوا یر نوح ا هظفام ندنماوقا نامرح نالوا
 یساضق --.یدا رولوا ییننم هرېش و راود

 کیا «بولوا ترابع ند هزم ول یک عبر ۹

 «قردلوا عماج ییهیدلب ۱5 2 و وم نهی

VY (۰۰رد راو یسل اها  . 

 بول وا ندنسالع هریک | (۸56۵۲0) ۱ اش
 ( ریشقروب ) هد را ۱۵۱۵ ددالیم ]۲

 ادتنا .ردشغا تافو هد ۱۵۱۸ و «شعوط هدنرپش

 یلعم ینانوب ناسلو هیضایر هدنن ونفلا راد (جییربماق)

 كن (هتباسیلا) ی زیق كنیپول یجزکس هدعب «بولوا
 هچلارق ۵ (دراودا) بقاعتم ینیربرو ؛یسیرم
 .یدیشلوا یتاک هجبتال كن (هتناسیلا) و كن (هبرام)
 ی ییا رب هحریلکنا هان زائ او راعشا ضعت همتا
 داو

(Achanti) ۱ Uهديب ع یاقب رآ  CE 

 نوتل۲) نالوا هحوتم هونج كن

 بولوا تکلع ربو موق رب هدنرلفرط جا ك (لحاس
 ؛ردشلربآ ندلحاس هلیتکلم (یتناف) یرلفرط رثكا

 نشست ید لم (یتناف) هک ردق ه ره هکنوح

 یلود هزلکنا یشراق هرلیتناشآ ینو «هدهسیا دودعم
 نامه یراف رط جیا كتکلعو .ردشلآ هنس هیاج تحس

 1) ندنرهن (هتلوو) هغ ندقرش «هددسیا لوهجم

 -رد ٩ هللا ۲ كنيغ لوط ینعی ءردق هنب رې (ینیس
 الاعشو «هیلع قفتم یییدلوا دتم هدنسهرآ یرلهح

 .ردنیعم ريغ یدودح +هسیا ندنف رط نادوس ینو

 اموق) نالوا یرکرم

 0. ءهروک هت

 ۔اور 3 رلح ايس ضعب «یربش (یس

 ۶ لا یابش ضرع ۰



3 

3 

۳ 

 مولعم .ردعقاو هد هفاسم كلهرتمولیک ۱۸۰ رقت

 ررب لزوک و تبنم «یلوص «قلنامروا یرلفرط نالوا
 ینیدل وا یرلنالوصحم قوح رب تبا یادخ «بولوا

 ید هنالوصحم ع ون ره صوصحم ههراح كلام یک

 روکذم نانلو هدندودح ییا  ردراو یرادآدعتسا

 وا یبا كنواو (ارب) هقشب ند (یتیسآ) هما (هت وو)
 ندنفرط ریل ریکترو هدنصنم هراز (هاد) نال

 قوح رو كوي یک (ادنن) نانلوا هیمس (هربوقن[)

 (یساعوق) نالوا یزکرم .ردراو یراربن كج وک هد

 یرکی شب نوا «بولوا ندنرربش كويب كا كناد وس

 | یجنکیا «یک ییدلوا ہاکتراجت رب عماج یییلاھا كيب
 (قناشآ) لصا .رد راو هد یرلهبصق قوحر هد هج رد

 بولک ندنجما كناد وس هدرلتقو نیش هکاح 5

 یرلسین ر هک ءردم وق رب رواکنح شعا طبض یتکلع
 عون رب خد یدافخا كن راشادقرآو «شلوا رادمح

 ۔ادکح . ردراشع | هظفاحم ییزابتما قلناکدازو تیاح
 دلم امضنا آر كنب رلطب اض رکسعو كران و دارا كر
 بولک ندنحا كنادوشس مالسا ند ۰ ردطوّشم

 قرت هنوک ندنوکو شلوا لخاد هتستکلع تاقا

 ۔خ تاداقتعا ضع كنيلاها ءهدهسا شفلوب هدکعا

 اع وب اذه عم . ردشمهمهدیا اعا نالا ییراهیدق بن
 یراالنم ضعب ردبا دهح هنسهلازا كنههو رکم تاد

 -وا نیم ردق نویلم رب یسلاها یتناشآ .ردراو هد

 یسهلج كنب رلککرا تجلی هیشاط حالس «بون

 راقیح رکسع زدق كی زویکیا «ندنفیدلیاص رکسع
 ضعب هدلحاس «ندنراقدلوا رامدآ رواکتجو لرل

 . رد راشعا لاغشا هلناعفد یهرتلکنا نانلو ینا رعتسه

 هسیا شل زاب همانتحایس جاق رب هدنقح تکلم وب ےک

 شلردنوک هن(یساموق) ندنفرط هرتلکنا یسالا هد

 ط (ج.دووب) ويس وم شف كن رافس تيه ر نالوا

 هجر لو هبدجرتشنارف 8 ر ترور لک
 رده وا"

 ۱ ا
 e ۳ ردهلیبق رب هد اوتسا

  8 (Achango)لیح ه دبب ع یاقبر |

۱ ۳۷ 

 ۱ | ندنلم بيرق كا كلحاس و هدي ج لوط ۷ ۳

 | (دموغوا) یرکدتیا همت (زاو ونانرف) كرایلزیکت
 (نواف)و هدنقرش هزم ولیک ۰۰ كنبصنم ی

 ۳ «هدنسقرش بونح تا رعتسم دارك ا

 :رلردنک اس هد هظخ عقاو هدب ونح ضرع

 < زب دعصاب تاد

 «بولوا هبصق رب ناک |

 (هرومه) هدنسینغ لامش هرتمولیک |

 بش 1
Achanghi)۰ 4 ۸٩9۵۲۰ هحرلکناو  

 هدب ,راقرط قرش تاتبنشیحت , gee) 3 یناشا

e EES)هک  

 هدنسهن روا كراغاط كسکوب ندا لیکشت یتسهیقرش
 «هدنعاش را ه ریه ۲ ۵ ۰ 9

 دودح كاتسشح

 لاش ضع ۱۳۵۳۰

 یو ؛بولوا عقاو هدیقرش لوط ۳۷ ¥: هلا
 .ردهزمولیک ۶ یکاو ۷ ابرق

E 1كنسهطخ (یر) هدنفرط لاش كناربا  
 اا و دن را راقلاط) شا

 رکد یوج توقای ینفیدلوا قونوص تیاغ یماوه
E 
 كوي هدرراوح یراکح وا اک 1

ENنیدلا داع  

 «قرەنلوا بیر و مده ندنفرط رقنس قآ نی کنز

 « هبداع »] . ردشغت وا ا فرش (هداع) هنر كن وا

 1 . هرو تعحارم هنسه داه

 برغ كنهیسورب (۸560۳6۲8) | ۶ 1
 یدنتلاا (ایلافغسو) ناک هدنف رط ۱ 0

 وو هدنساضق (نزواهغنرول) تنغاجتس (زنسیوم)
 ندلوص «هدنقرش هزمولیک ۱۲ كربش یعس عما

 دو رب عقاو هدنرزوا ییاچ (ما) نلیک ود ۰ (سما)

 بس ورب س . رد راو یسیلاها ۲۹۷ ۵ «پولوا هبرق
 «هدنتلايا (نیاتسل وه غیوسلشا) ناک هدنفرط لامش كن

 رب هلمان وب یخد هدنساضق (نولپ) تنغاجتس (لیک )
 بونج هرتمولیک ٩ كناضق زکرم هک «ردراو هیرق
 - وا عقاو هدنلحاس ییرغ كنلوک (نولپ)و هدنس رغ
 . رد را و یسلاها ۰ 7

Ashburlon (كنمرلکنا )  

 (تراد) ءهدنغاهس (نوود) ۱ نوتروبشآ

 هدهفاسیم كاهرعم ولیک ۱5 ندن راسب لحاس یرپ

 هدنسب غ بونج هزنمولیک ۲۸ كن رهش (رتسک ا) و

 . ردراو یسلاها ۰

 یدمش .هدهسیدیا راو یرلهشرباف ابع روپشم هلیتقو
 . ردلاطب یسی نکا

 (ییرد) تكنهریلکنا تر ست ۱ هنر نما

 ۱۱ كنرپش (ی رد) و ودنغاعس | ۰

 رب لزوک كنب رهن
E NIرش بونح هژنم ولیک 1۲ عو . 

 «یسلاها ۲۰۸۳ «بولوا هبصق رب عقاو هدنسیق

 ینال وصحم ریو یرلهشرباف ریمد
 . رد راو ۱



 تا شا

 الات وا (Ashburnham) ای 1
 ° 1 ورس

 -ونح » ناک هدنفرط قرش كن ۴ 2

 ٤ وذح e ردیغاعسر كنس ەطخ «

 د و دحح هل رم (CODED نلیک ود

 لا نالوا هدنتعس و هرتم ولیک عبرم ۵ ۰

 سلاو یی یی

 2 بول وا

 . رد روت هلرلاعرم رلسب رلیروس قوح كى یسیض

 EEE را ماهنروبشا
 ارت تشلا ی رای وار ی فر ات
 هدنسیش راق كن هش (ع وروزنی)و هدنساضق (عور

 . رد هبصق رب عقاو هه هک رہ (هنا و وا) «قرهلوا

 دم كلام (Ashburnham) م اهن 1
 اروشا

 - اج نانلو ہدیقرش لامس كن

 اس (رتسح روو) تشروهج (تشوحاسم) ندنربه
 رش لامش هرتمولیک ۸۸ كنب رهش (نوتسو) و هدنغ

NSیسل اها  

| (urnhaطAsh)اس یاقب مآ  

 «بولوا هب رق كوي رب عقاو ه دنسبق

 .رد راو یرلهشرباف تیرک و هرس وه
(Ashby de-la-Zouch) | 

 راعس (زنسجل) ) كن هزیلکنا

 هدنسدب ع لاش هزنم ولک ۳۷ كن رهش (زنسجا و ه دنع

 جود الد ۳

 را اش لا لک فود هام

 بولوا ریشرب عقاو هدعقوم رب یواح ینندعم روکو
 هل رايش همروا یک باروحو هیفاو یسیلاها ۲

 «هجایا رب روهشم هدنب رق . رد راو یرلهش راف هقاش

 و یرلهبارخ : كن هعلق رب روپشم هدنفرط بونحو

 وتسا هبراه) (هتناسیلا) هلا رق هدهملق و هک وول

 - الیم خیرات ۱۱۶۸ هعلق .یدیشقبا سح ی ا
 : ردشغل وا مده هدنسد

 -اج كن هعنج كلام (Ashtabula) ) | هلوماتشا

 -وهح (ویهوا) ندنس هيف رش ره ا

 هجوم هک هردقاغس ابو ادق یجب قلتوق ر هدتر
 تراک ندنسهشوک نالوا هدنسفیش لامس كتر

 (ایاولسناپ) شو هلیلوک (هرا) ًالاش «بواوا
 نیش و

 یرلفرط نکا «بواوا ت
 . ردعماج ییلاها ۲۲ ۵۲۰و ءروتسم هل را رباچ عساو

 د لاها ۰

 .ردد و دم هلی ر وهج

 رابع ندهزنم ولیک عد سه

 1 (نوسر ات نال وا عاج قزم

 | (هل و اتشآ) ام مود 2

 هدهعمج كلام ( ۸۵۱۱۲۵۸۲۷۱۵ ) هو ات 1

 (دلو اتشآ) ااا ن ز وهج (ویهوا)

 ر دیس ۵ 6 هد هبسا ۱

 ۱ ت شا ۲۰۸

 .مازوق ی همان و هن GTR و عدس اف

 ۱ نالوا هدنل وک (هب را) د و هدن راس لحاس

 بول وا عقاو هدب راق وب هژبد ولپیک ۵ ندنرصنم

 ررواو ندلوک هنس هلکسا و « رد هبصق ر هاکیت را

 .راردا رک دما

 بونح كن اتس دنه (۸۵۲۵۱۵۵۲۵۲) ۱ 2 1

 كنسهطخ (روسم) یکهدنف رط

 اب ولو یر كنلابا جوا ندو بکم |
 یسلاهاو «هرتمولیک عب ۱٩ ۲۱۷۲ یہ4 يڪطس
 ۱ .ردسوفن ا ۲ ۶

 (بیدکنس) هل کید مان و (۸۵۱۱۵۱۵) ۱ أ هه

 اس رقت كنلحاس نارکم هدناع رح

 الامت ضع ۲۵ ۵ .هدنغیحآ هزتمولیک ٤

NS:ردهطا زسصیا رب عقاو هدیقرش لوط » 

 هل ریک رابع «هلغلوا ولع هلا هغابمولپق عون رب هک

 -سس «هلذخا ییرلقوبق كراهغابم ولیق و «قرەسان

 .راراناص پورو وک راک E بید

 هل ریش حوا هدهرنلکنا ( ۸5۱۵۵ )

 درارهش .ردیعما كرهبرف قوج رب
 ( - 1006۲ 1,106 هنیلردنوا نوتسآ) یک وی دكا

 همان 0 0 000 هک رد نلید

 هزمولک ۸ 2 (رتسحام) و هدنراسپ لحاس كنت رېن
 .ردراو یسیلاها ۳۱ ۹۸۶ «بولوا عقاو هدنقرش

 یراث او هينا کسا متاط رب «بولوا ریش رب لزوک

 . رد راو یر هشرپاف قوچ كب قلعتم هننالومعم قومایو
 یسیلاهاكیب ید یتلآ قح آ هدنخ را ۱۸۰۱ كدالیم
 ملا هکب شد زووا یپیلاها هد ۱۸۲۱ «نکیا راو

 . ردشمالشاپ هبیدن هنن یرندتقو وا هدهسیا شلوا

 (-ظ 1180260111018 دلیف رک اهنانوتشآ) یسیجنکیا-

 وتشا

  و) و و رنغاعس (زمساشال) هس هک « ردهبص د

 عقاو هدنسپغ لامش هرتمولیک ۳ تنی ریش (نوت
 صوص 21 قومانو یسلاها ۷۶۰5 ؛بولوا
 یسجچ وا س .ردراو یرلندعم روک هل رلهش راف
 نلیئد ( ۱۵08 1161576 یسرم نون وا نوتشآ)

 هد روم (یسنه) ید_نغاعس (زتسح) هک < رد هبصق

 ( ماهغنبتلا ) و هدن رق یسقالت لع كالا: (رناوح رب)

 ۲۳۰ بولوا مفاو هدنلاش هزم ولیک ۵ كن رپش
 اردا: یسلاشا

 اتس دنه Ashta) هح رملکت او (Achta ۱ ا

 (هولام) ناک هدنسهب غ تهج كن



 ر شا

 (نیجوا) و هدننی لحاس كنب رم (ینایرب) «هدنس هطخ
 ضع ۲۲ «هدنسی ونج قرش هم ولک 9٩ تك رهت

 هبسعق رب عقاو هدیقرش لوط ۷۲ ۲۱ ها لاش و

 هبصق جاق رب اهد هلعسا و هدناتسدنه ج . ردهعلقو ۱

 ندن ربش (جاریم) هدنتلاا (هراتس) یر هک ردراو "

 اش ضرع ۱۱ ۵۷ هدهفاسم كلهزنم ولک ۰

 هدنتلایا (روالس) كنتسهرناد یابع یو 2 هد

 كنب رهش (هنوب) و هدنن رق كنید ودح یساکلا كمل ا ماظن

 ضرع ۱۷ ۰۰ «هدنسیقرش بونج هزتمولیک ۰
 كدا رديت هدنساکلا كاللا ماظن هد یر س ؛هدیلامش

 ضرع ۱۹۳ ۲۲" :هدنسیبرغ لاک هتولیک ۵
 -ردعقاو هدیلاش

Aهدب كناتعف دنه  

 E (هناودن وک) ۱ یتشا

 «هدنسچ رغ لاعش هزنمولیک ۸۳ كنم ریش (هد رو) و هد
 ءبولوا ربشرب ےدق هدنکنایونح كنلابح (روب دص)

 یسهفقیتع را او هينا قوح رو یسیلاها ۶

 . رد راو

 تلا ناخ و ار رو ا
 رود كشرلتضح 3

 كناشاب ح اتفلادبع «هدنخ را ۱۱۱ ٤ یدنرتتطلس

 هنس وا هنن «بولوا ایرد ناد وپق «هننرزوا ییاف و
 ذم هنس «قرهنلوا نصن ات ۰ ۱۱۲۳۶ 9 لو

 نعت هنکلیلاو مصم «هللرع ندقلنادوپق هدهروک

 . ردشقا تافو هدصم هد ۱۱۲۷ و ؛شمل وا

 او را هدهیس اقفاق (۸0۳02۱۵61) ۱ لار

 دنس رغ لاعت هزمولک ۰ 9
 لز وو عقاو هدنکتا یبونج كنغاط (زکالا)

 . ردیس هب رق عدا ر

Ashersleben)هد هيس  

 ا (هسقاس) E نیاسرشآ
 ۔امرپا (هبلا) هک «ردهبصق رب یک ح اضق

 ۔اچ (ریبو) KEE هنن ره (هلاس) هدنسهضوح كنغ

 كعغرودغامو هدرزوا كن (دشآ) ندن رلعب اب كنب

 بولوا عقاو هدنسیب رغ بونج هرتعولیک ۲

 اصق هدنغاچس

 ؛یراهجاباقو یراوص ندعم «یسیلاهآ ۱۱۰
 .هقرباف ینیچو هنیک ام «یراهناغکیلببا «یرلهناغغابد
 یرلیارس یکساو یرلهلق اط ۳۸ هدننارطاو یر

 . رد راو

 ل شا ۳۰۹

reتنک ) كت هرنلکنا 0  SS a 
 كن رج ) روتسا) ود_نغاعدس

 هرم ولک ۲ ۵ كن رش (هن وتسدم) هدب راست لحاس

 هفاسم ال هزم ولیک ۸۵ ندهرد ولو هدنس ونح قرش

 I EF . رد راو

 . روینل و ید هب رق چاقر هدزیلکنا ا 9

 الما لصا ردق هن ره "شاپ
 ی 5

 یدهسارلک مزال قلواو ) ىلع

 ام هنسهدام « رقشع » ۵ ندنکیدلک هاب زای هلا (ع)

 یسل اه ۸ بولوا ریش رب عقاو هد

 [ .هل روي تعج
 وو) هدابالآ ( ۸۵۵۱1۱0۵۲6 ) 0. 1

 (ایلافتسو) هل یغاط ا
 لا 3 رلغاط هرص رب نالوا دتم هدنسهرآ یرلغاط

 راو یافترا هرنم ۹۸ «بولوا یسهورذ كسکو
 ۰ رد

 ریهاج كن هععمج كلام (۸:۳۱2۳0) ۱ دنالما

 (اینا ولسن ب)

 لوب ریمد جاق رب .هدنغاجنس (لیکلیوش) كنتیر
 ۱۹ ك (لیوحوب)و هدنقاصتلاو عطاقت ةطقن كنطخ

 «بولوا هبصق رب عقاو هدنسیبرع لامش هرم ولیک

 .«هلیتبسانم ینرنک كنب ران دعم روکو «یسیلاها ۰
 .رد راو یراح دوی 7

(Ashland)وا) كنهعتجم كلاع - 
 (موغنیکسوم) «هدنت ر وهج (ویه دنالشآ

 دبصقرب یزک رم اضق هدنفرط یراق وب كنسیداو یرپن
 ساو هنب -- .ردراو یسیلاها ۰

 ۱۱۲۵ یسهیعطس ٌهحاسم كنساضق نالوا یعس
 قوحكو یسیلاها ۷ ۰ «بولوا هرم ولیک عبرم

 ندنس هبق رش

 . رد راو ینالوصح توا

(Ashland ۰ ۰نام ! | دنالشا راس كندعم كالا  
 ندریهاج يهدنفرط قرش

 كسک و » رک ندا رب كن روهج (نسن وسیو)
 روا ءرایق یسضارا عقاو هدنلحاس ییونح ك « لوک

 «هلغل وا شمهغلشیا نالا .بول وا روتسمهل رال وکو رلنام

 . ردق وح یرلن دعم ربمد . ردعماح لاها Ns رکلای

 رلعق وم و را هب رق قوح رب هلما وپ حق هک كلام دو

 .رویتلوپ اهد
 3 E كن دعيج و ۱ از

 ) ندنسهب

 مقاو هدندودح كبتيروهج (هنایزیول) هک «ردیساضق |

۱ 



 و شا

 -راپ) هدنفرط قرشو (هنیلاس) هدنفرط برع «بولوا

 ررواو هدربن یصنکیاوو «رویقآ یراربن (ورمولوت
 ند هز ولیک عیرم ۲۵۰ ۵ یسهیعطس ةحاسم .رلشیا

 ۸۰۰ هدنحش را ۱۸۷۰ یسلاها بولوا ثرابع

 را قصن هد كران و هک «یدا ترابع ندیشک

 .ردقوح ییالوصحم نو وت

)Ashm016( ۳ 1هقیع ران ۲ كنمزیلکن |  

 «بولوا ندنسالع ندا لغوت ها ل
 «شعوط هدن رپش (دلفعل) هدنخ رات ۱۱۱۷ كدالیم

 هانین ام لراتشا زر را یدهتا تافو هد و

 ریو «شفلوب هدهدرلتبرومأم ضعبو «شقا كلركسع
 ۱ توف یت رهش لصا «هددسدا شم زاب ید ررنا اط

 ینیدل وا شقارب هنس هناخهز وم (دروفسقوا) یش نالوا

 ر هک ربآ هلتدسن دنا تق لنگ" رک « رد هقیثع زا

 .ردشعا لیکشت مس

 و ا تاد یا ندنرارعاش دیه

 لغوا كناسحا

 . ردفو رعم هلومسا ناختیانع «بولوا رهاط دمع ازربم

 .ردشقا تافو هدنخ را ۱۰۷۷ كنهبوبن ترعه

 هاش قرهنلوا عج ع 4 اشنا تک د یا

۰ 
 ےب

 قاط رب راد هنحدم كرلرادکح مان هوکشاراد و ناهج
 نیدلاثایغ یهسا كنم کید بس .ردعماج هد ی راه دیصق

 .ردشعا لا را هدنسهب رعه ٌةنس ۱۰۷۳ «بولوا

 یناشا» كنهسنارف (۸660621) ] ۰ 1
 اا اوا

 هنب ره راول ءبواوا هدنیگح عانا كل وک (ویل نارغ)

 ۔افس ربس بولوا هزنمولک ۱ یسارج .رولیک ود

E 11 

(Ashuapmoushouan) |( ۹ 5 ۷ 1 

 ود) هدیلاسش یاشمآ ۵ و ی
 وا ۳ كوي 7 ه دنس هطح (كک) كالم (ن وینیم

 1 .هل روی تعحارم اھ ) ناوشوماش »]

 7 9 و ۰ اوس

 RS « ردیص)حم كناذرب هدنعسا ۱

 قسود هطبار دفع ان اب رفظ «بودا ت جا دن اتس

 5 ردن دی راعسا هاج هعطو وش

 توک یاداش ناماس نه ناک دمزا ها ریس

ESتفرک ییاوخ؛ ملعت مرت مشچزا  

 دوبر ممشچ مدرع زا روزب ارمکشا دقن
 تفرک یبآ مدرع زا جاب هک مدرک وا درک

 . ئ ديش أ

۳۱۰ 

 ,ردد ودحم هلی ر ۱

 رس

 ۲" . نر

 ردن دن راعشا 4 تب وس .رد

 نفکر د تسیدیہش هبنپ ریز غاد ره
 ما هنيس یاپا رس تسرع یار

 عام هدنسهطخ هدوا كناتسدنه ۱ 11

Eران امز هل ود)افصآ لغواو هل و دلا + - 

 «بولوا شح دم یا ١ رد رعاشرب شماشاب هدب

 .ردراو یاود لوادتم هدناتسدنه

 ریهاشم و .ندنسا رعش نا نا ۱ 3 1

 قیلعتسن «بولوا تاذرب ندنیطاطخ 0

 ۔اعشا اج تب وش وح اص لوط دب هدنطخ

 هر دیدن ر

 .یدیآ ی

 تسع مب زا لدتعم آ وه و تسرا

 تسعص مد بش ات هک تسيل اوه زوما

 مس

 ۱ یدوشا
 .یدمهنل وا سزبسد هنلاوحا

 (درونت ره) كنریلکنا )Ashw11( ۱ لا

 ولیک ۵ كنب رهش (مودلاب) هدنساص

 دج (هر) نلیکود هنن رم (ماق) «هدنسدق رش لامش هزم

 ۱۵۷۰ «بولوا هرق كوپ رب هدنن رق یبانم كنب

 هقیتع را | هلاق 3 درلیلامور هدنن رقو ییلاها

 و یس
 (ییرد) كنزیلکتا ) Ashover ( ۱ ی

 ۲ ۵ كن رهش (ییرد) و و زیغاعس

 (رمآ) نلیکو د ا (تناورد) «هدنلامس هزنم ولیک

 ین ۵ وا همق ر هدنززوا ناچ

 هدن راد كنغاعس و تیالو سا ويس

 .ردهيخات 37 هدنساص تٽاليصفت

 . رد راو یرهش راق تالو یک باروجو هل اد و

(Ashville) ۱ 1 1ریهاج كنهعمم كلام  

 كن روهج (همایالا) ندنسهب ونح یا

 دو 0 0 ا راک تنس) هک «ردیسهبصقارپ
 ماال )۲ بول

 9 كنب رهش E و روا ی نر

 -رق .ردعماج ییلاها ا هم ولیک

 هم

 یرپ (هس وق) نالوا بصاع هس ر

 . رد را و ادعم 2

 .هیقرش ریهاج تهمت كلام (Ashe) ۱ زر

GEEكنت روهج « هنیل و راق یلامش »  

 هدنسهشوک یرغ لاش كتیروهج هک «ردیساضق رب
 - وهج (هسن) ابغو (اینح رب و) ًالاش «بولوا عقاو

 دام رع كللابح هلسلس (یناغل 1 )

0 ۹. O O rs 



 هدنفرط یراقو كنسیداو یربن (رویروت)و هدنسدل |
 هزمولیک میرم ۱۷۲۸ یسهیعطس دحاس «پولوا |

 ۱۵۰ زکلای یزکم .ردسوفن ٩۰۷۰ یسلاهاو
 .ردیسهب رق (نوس رفج) نالوا یسلاها _

 ۔زوا قلوا یرد كن دواد ترضح 9

Eلنصا «هددشبآ شف وا کف هدهو  

 [ .هل روپ تعجارم هبهدام وب ] .رد د(یس)
 ۔اقس وط هدیطس و یایلاتا( ,el اشا

 .ایس) و هدنتلایا (هنایس) تكنسهطح

 هب رب «هدنسیفرش بونج هزنمولیک ۲٩ كنیررش (هن
 هوا هیصق زب هدنراتکب یر )و

 هد رق كهبصق .ردراو یسلاها ۷۳۲۰۰ بول .

 .ردیا ناعب یوص ندعم رب ین و راقو ییزوط
 صراق كنغاجتس نازوق هدنتالو ۷ 0

 رب مسج «بولوا هبرق رب هدنساضق ) «

 .ردسس وم هدنرزوا یرلهارخ كن هی دق ٌةعلق

 لصوم (۸62) هدیشع دوخاب

 رب دوشلوب هدروط لبج هد راوج
 (ویسوم) ندنیحایس .یفیدلوا ینربشع درک كوي

 ۱۷ یفیدنلوب مسقنم كنرپشع ویو «ركذ (یفلشا)
 . ردشع | دادعت ییهلیبق

 ۱ هدشا
" 

 ۔الوا كوقعب ترضح .رشآ دوخای | ی
 مان (اثل) هک دیسک زکس كنید ۱ 9

 . ردش وط ندنسهحوز

Eهدي ونجح نا و  

 -راوق و ر) كنت ر وھج هنیتنحرآ

 ردهعلقو هبصق رب هدنغاجنس (هبطرق) «هدنتلایا (ون "

 ونج یابتنم كنلابج ةلسلس (هوودروق هد اریس) هک
 هب(ییولناس) ند(وئاروق وب ر) و هدیداورپ نانلوب هدنن
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 سیسأت هل مان (هراب ماما) هدنربش (ونهکل) ؛بودا
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 اد هلت ول وم هدنح رات \ ۲۸ «هرکص ندقدنلوب

 یشتفم نواه فاقوا هدنح را ۱۲ هدو «کاح هر
 هناسرت .ردشعا لاحت را هد ۱۲۵۹ و ؛شفلوا بصز
 جد یس هب رعشس تعیبط .ردفو رعم هلکغد هداز یتیما
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 «هلتلح ر هناتسدنه نکیا جک .ردالماقآ ن ن ام لا عیفر

 كهاش رنک | هلیتطاسو كندلاتایغ رکذلا فن ۲ یع
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 كنه وب ترسه «هرکص ندقدلوا لئا ید هترازو

 یس هیر عش تعیبط .ردشعا تافو هدنراا ۱

 قسهروېشم ةياکح نریشو ورسخ «بولوا ید
 .ردشقا مظن هدنروص فیط) كا

 او ی ول یا | نسآ
 ناطلس ندهروع ةلالس هلادمعت هج

 ناطلس شین لک «هلغغل وب یمظعا رب زو دل دیعس وا

 نیسح ناطلس ارخ ومو ؛شلوا ندنرلب رقم كبلاراشم
 یراعشا

 شعب و یناوید لکم «بولوا رادینععو فیطل تیاغب
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 مدید نطو یهام نوچ هدید بارد اردوخ یسب

 مدد نتشیوسخ ماکب ارمشفلز بالق ات هک
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 ناقلاب نانازوا یرغوط هقرش هدشاش كنەماس|

 ادا ءهللاعب ندنکنا کهدنفرط قرش اكنسهبعش
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 .ردردق هره

 یسوشراچ رصد هدلوبناتسا ۱ یا هی
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 قم رخ ًاترش هسور سفن ًالشو ترابع

 دودع هل رلاضق یتسامرک جد اغ «ناعس اب ورک

 ۔ولیک عبرم ۰ هحاسم .ردطامو

 نانه «تولوا سوق ۷۲۳۷۲۷۰ یتلااا هر
 . ردمالسا لها یسهلج

 ید یتکم ۱۰۸ و عماج ۱۰۱ «بولوا بکرم

 ۱ هلاطا

 یسهیعطس

 نده رق ۱۰۷ یاضق

 کیا ردق هیاضق کرم ندتالو زرگرم .ردراو

 ریلیدیک هدتعاس ۱۰ هلیقرط غاط «بولوا قیرط
 -هیدیک هلرئسا زکلای «بولوا برص لوب «هدهسيا
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 قج رب نلیند ( ایقوبق) هدكنوب قج آو «ریلیراو
 كناصق .ردرورلا بعصو برص لع ردق قلتعاس

 لیخ هدراربابو هرد ءهدهسبا قلغاط یرلاخ نکا

 «نویفآ «هعونتم تابوبح «بولوا جد یرارب تدنم

 لاو كراو یالوصحم یک قومانو تومالپ «موزوا
 تیم هدنرلفرط قرش كناضق .ردراو یرلهویم یک

 «ماچ «بونلو رانامروا هدنتعسو مود ۰
 كنيلاها «هلغلوا قوح یرلحافآ هشبمو نکروک

 رې ایرنکا «بولوا كليج هتسارک یتعنص هلْشاب
 لخادو ءرارربدنبا هتسارک و دق هرم هی هطسا و

 فیهسورب «بوراپ هت هدرارخ شب نانلو هداضق

 هلو اتسا هاب رهبصق یلیا مور کهدنلحاس هرعمو
 ید هدنرافرط راس كناضق .راردبا تخورفو لقن

 هروک هن رجایتحا یدنک لاها .ردقوح رلنامروا

 3 .راردا ج ید ابعو قایش هل رله اکتسد لا

 یندعم مورق لتیلک هدلح ییا هدنفرط قرش لاش كن

 لقت ندنفرط زایتما بحاص یرادقم رر «بوناو |

 یر وص لدعم 1۳ روک وک

 لحاس كر یزکرم

 (ربک ناخروا)

 دراو جد یرلهجلبا عفا و

 . ردیس هبصق (هکب) نانلوب هدنراسب
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 نا

 دقرم نالوا مانا هاکترایز كناباب ندیکر وا هدنراوح

 .رویللو یرلفیرش

 ۷ ا

 [.هل روپ تیم

 هنن ريطاسا دق نانو ( (Atlas) اس 9لا

 ب رغم یعل (ایات روام) 0

 كن (هنیلق) هلا یتشم ههلالاوا «بولوا یرادکح

 E » 4 و . رد رپ

 ةروک هتاور رب رکیدو

 یعی كر (ناس) کا .یدا لغوا ك (تفای)

 هدب رلذ ایصع نالوا عقاو هدنبلع كن رمشم 2 رانح

 .یدیشعا دل و ندنحاود زا

 هغاط ندنفرط یزرشم «نوجعبدلوا لخدم یذ

 لس اوا یرزوموا قارا «قیرنلوا لبو

 ی هداش رفآ كد رای اب و یکسا داقتعا و .شلوا فلكم

 یرلغاط كسک و كا كنايند هنلابج ةلسلس سالطآ
 نم ( هدر ۱) ۱ :ردشعا تأشن ندنرهقاب هل رظن
 -غ» یتعی (هدنربسه) و یمس هلیمان « تایسالطا »
 ییعی (هدایلب)و « تایرطم» ینعب (هدایه) «« تاب

 مز یساباب هد لرلی رپ قاط رب مسقنم هن را هرمز « ایر »

 .یدیا رول وا

 ه دنساب ع لاش كن اق رفآ (Atlas) | س ا

 كلاع نالوا فورعم هيما برغم

 هجاشاب ولت شل ول .رد لابج ةلسلس رب هدهعساو

 نالوا هدنفرط برغ ؛بولوا تراببع ندعس ییا
 رع هدنتلود شکارمو ساف ینعی هداصقا برغم یمش
 .الشاب ند (نون سأر) نالوا هدنلحاس یبالطآ طع

 یرغوط هبلاش قرش ندیونج برعو «قدهب
 ءرولوا لصاو ردق هنرف یدودح ربازج «قرهبازوا

 هحاطو هنب زاغ و هرس یرعوط هب یاس بغ هدارواو
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 رب یتربص «بولوا نایاش هکمند هلسلس

 ام لوق 7 نالوا eg ردق ا ها

 رب _هلنیماع
 هسیا مسق یعنکیا ..رویدبا لیکشت یطخ هایم میس
 ی قرش تلساخ یس ع وط اهدو لدن دودح رازح

 یغوط هقرش هلا ليم هلامش قج زآ .بوبالشاب ندنف

 ول .رولوا یهتنم « (رادلا سار) ییعی هنن ور (نو)

 هکنوح ES ناباش هکمن د E ر هدكب مس

 ه لس و هزیم ولک ۱۵ ۰ «ب ویا لی ترص 5,

۳۹ 
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 . رلموروح وا برص ابونحو «هلررباب قاط رب تبنمو
 .رودنا ند ا رد هلراراب تنم ريغو وروسف او

 اب رقت لوط هحوا رب ندجوا رب كنسهلسلس سالطآ

 0 كنون را هزنمولک ۸۰

 یلدا ول ۱۰۱ هل لود شک ارمو ساق یل

 .ردهدسنو خد یکلهزام ول یک ۲۰۰ و هدریازج
 هلساس وب «هسریلیقاب ندن رظن ةطقن ضرالا لع

 كنايلاتا ندن زاغوب هنیسم و هاب رلغاط ایلچس رحلا تح

 ٠ هنب رلغاط (پلآ) «بولوا طوب رم هلیسهلسلس (هنینپآ)
 «ساف عب هنف رط رع لامش كن اش رفآ . رد وسم

 اوه یسهیونج راطفا كنابوروا هسنوتو ریازج
 كناشرفآ یهروکذم كلام قرهربدنارق یتئالوصحم و

 سالطآ ندیا قیرفت ءلسهجو ره ندنرافرط راس
 . ردیل ابح

 .ارمو ساف یرللحم عفترم كا كنسهاساس سالطآ

 «هبولوا هد رلفرط بو طسو نیاک هدنکلام شک

 ضع نالوا روتسم هلراق هدنروص یعاد هدراروا

 هات را و ره هلو ۵۰۰ ی ورد
 كا كش رهورد یکهدربارح

 ۷۷۳۷۸ ی تا 51 غ) نالوا نیکو
 ندلحاس كنت رص هلسلس و .ردهدنعافنرا هزنم

 .ردیتکلم ساف جد لحم ییدشا دعبت هدایز كا

 "یداو ندرارهن نافآ یرغوط هلامش ندلابج ةلسلسو

 .ردهدفشخ وا نیم

 (وبس) و قرفر وا «هعب را ما ءتفس «هس وس

 «هريص «هنفی «هول ومو « هب یسالطا طرح رح یراربت

 هد رو هسوبیس «ریبک یداو «لحاس سیا فیلش

 يرغوط هبونح ؛رولیکود هزیکد قا ید یرارهن
 رخ یرارپب هعارد هر | نوت "یداو گلاب هسا ند ران اقآ

 یرارکید «بولیب هلوا لصاو ردق هبیسالطآ طیحع
 لزوط قاط رب دوخایو ءروروق هدنراموق كرللوح

 اره یرلک ویب لا كراو هک «رارولوا یهتنمهرلوک
 هدربازح و «(هروعص) «(وارک ) (ربز یداو) هدشک
 ءا .رد (یدج یداو)

 - وا لمتسم هدندنع او ینا یمعا سالطآ
 ا و واک یا و رالرب بول
 ۔ارغج شمل زاپ هد هفلاس نو رق ك رکو هدهر وک ذم هب رغم

 (هنرد) دوخاپ (نرد) هلسلس و E نویف

 3و (زاردا)و (نرد) هدنناسل رر .ردفورعم ایسا



 لذا ۳
 یسا هکلاقحا ندنفیدلوا كعد غ اطیسهلک (رارضا)

 .ردرلشموق هننروص (سالطآ ) هلفیرح یی هگو راینانوب
 كحوک» و « سالطآ كوي » یهلسلس و سویلطب 1

 «هدهسیا شقتسیا كما ےسقت هبییا هاب ما 5 سالطا

 قیقحو فشک لقال کلام برغم ردق هتقو وا
  همهدنا تباصا هدنیسقت و «ندنغیدلوا شمهلدا

 ۔ازح كن4سلس و ید یویفارغح اب وروآ یاس

 لاش «بودیا مسقت هونج و امت یم یک هدرب

 كعد « كح وک » هد هنسي ونجو « ك وي » هنسهبعش

 هلکلزود ر عش رم هبعش ییا و «هددسا رشا

 . ردقفو لح مچ ریست و «ند رلفدل وا ط ول

 كنم نالوا هدشک ارم و ساف سایت الا

 دلففل و روتسم هلراق شيقو زای یرلفرط شک |

 هعطد نالاق ه دنا غ لاش EAS وو یرلکنا ۱

 یکهدربازح . رد زاتم هلیسا وه لزوک دكا تاد

 .رد رویم هلراق نشیق زکلاپ هسا یراهورذ ا

 روتسم هلراعرمو رلنامروا یرلکثا كنلسلس وب

 نوتیز «هنانسک «قیتسیف ماچ «هشیم «بولوا
 هناتسک صوصا یلعو ردقوح یرلجاغآ هراسو
 لئابق نالوا یسیلاها .رولوا كسکوب ك ۍراجاغآ

 «نالسرآ هدرلنامروا .رارلسب ران ویق یلتیلک هبربرب
 یآو زوموط «یعاونا كرلن وهم «نالپق «نالترمص
 .روثل و ید یراناویح
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 ینمطعا مق تش ک تب یسالطا

 د راربکد عساو نانلوا ریبعت « طیحم رع »و ندیا هطاحا

 یی «هدنسهرا اید یسا ارت ۱ و

 لحاوس كناشرمآ هلیسهب غ لحاوس اش رفآو اب وروآ
 ندیلاش طیحم رع «بولوا مقاو هدننییام یسهیقرش

 یسا مما و .رولوا دنم ردق هیونح طيح رخت

 یسیرغوط اهدو «هنغاط .(سالطا) ,ندنفرط ۷و
 یراربق كنوا هلا نج رب يرلكدتيا داقتعا هما وب
 مان « تایسالطآ » ینعی ( هدیتالطا ) نانلوا مز

 هد راتق ووا ښي غ وط اهد وا طيح رع و ي
 هک یو اکا راخ یزاغو هتس نالوا یرلم ولعم

 رو 0ا یطیم رح و .یدیشلر و

 کوب دل ریل هکینف نالوا نشا رس یییرلف رط قوح

 رحم و ارخ وم ؛هدهسلک د نم ولعم یرلکدربو مات هن

 | هوا ا كلاع عیسوت ردق هنلحاوسس كطيح

 ال لا ۳۹۵

 (تالظلارحم) ندنفرط برع یالعو مالسا لها ندا

 هد یس هيم هجو هما و .زرللپ یتغیدنل وا هيس

 مظم كش راه وطرفو هغلاطو لیشی ویوق كنکنر

 ۔ایس نالوا عقاو یرعوط هلاش هدهکلبو ندنسلوا

 3 راهمک بولاتصیف كرزودنوک کک هیت رک
 .ردشلک یرلیا ند رام ر رک ندا زن كنالظ هلیسازوا
 هک تام ولعم ینوک و مسا وب «هدلاح ره

 طہع رح ) «ندنکح هیمهدا قفاوت هلا هیفارغح

 هو لا قفاوم یسهیمش (یسالطا

 «بویلوا نیعم هلیماع یسهیونحو هیلاش دودح

 ةقطنم ند هيل امش ةقطنم هرزوا تیموع هک ردق هنا ره

 «هددسس ریلی هنلیوس ینیدلوا دتم ردق هبهیونح
 هد الن ورع هب وک یهنیلاعش ددل الاعش هدنقیقح

 هني رازوب كنيلامش دمجنم رع هجاحاوس ایجورونو
 یاهننم كناشمآ ابونج «هدلاح ینیدلوا لصاو ردق

 ونج یاصقا كناقشرفآ هلیئورب (نروه) یک هدنن ونج

 سوق رب ناتلوا دیدم هنسهرآ ینور ديما نالوا هدن

 هدننونج كموهوم طخ و «بولولا دودح هلم وهوم

 هلهح وو .رددودعم ند رببک طرح رګ هح راب نالاق

 ٩۱:۳۲ ندیونج ضرع ۵۰۰ یسالطا طی رع
 ۷۰ هکلبو ههیلاش ةقطنم عقاو هدیلاش ضع

 هونج ندلامش «بولوا دتع ردق هاش ضرع
 ؛ردهرتمولیک ۱۳۳۳۵ ینعب هحرد ۰ یو نالوا

 «بولوا یواسم ربغ هسیا کا نالوا هرع ندقرش

 (لاغنس) كناش رفآ هديلامش ضرع ۲۰ لحم لتعسو كا
 ٩۰۰۰ ءقرلوا هدنسهرا یزفروک هقیسکم هلیلحاس

 كنسهطا هدنالسا ید لع رابط لاو ؛هزنمولک

 «بولوا هدنسهرآ دنالن و هلا جورون هدنتسوا

 (نروه) ؛ ردهدننعسو هزمولیک ۱84۵ زکلای
 هتک : ۷ ۲ ۵ که نور ديما هلیور

 هدنسهرآ ینورب (قور وابس) كنایلیزارب هلزفروک
 هه كلام هلینهلکسا سیداف كنايناپسا ۰

 هتشو زآ (قرو ون) هلا (تسر) ۵ نت

 8٩۰۵ فاتشم رآ (لورویل) هلا قرو ون ۰

 . ردهزام ولیک

 رک یاوتسا طخ یسفوط اهدو «اوتسا طخ

 ندننغ یابتنم كن هنیک ىلامش «هرزوا كتا عطق ۴

 وم طخ رب دن ردف هننور (قور وناس) كنايلیزار

 قرهلوا « یونج »و « یلامش» یطیحم رح وب موه



EET 

 یرامتعا درج مسش و 3 رو را همش ییا

 هیتتیهو لکش مسق کیاوب هکنوج ؛ ردیعیبط «بویلوا

 لاعش .ردیلقرف ندن راررپ هج هیعیبط لاوحا قوج ړو
 و قو ر ابرغ ارو فرش در تنم

 «هریزج «هریزج هبش قاط رب هيلع ءانبو «یرلیتنقیجو
 كن رهربزج هبش .رد راو یراریکدو زفروک «زاغوب

 -ولف ءایحوقسا یکی نوداربال هداشرمآ یراهجلساپ
 من سام ار سو روا نانو خبهدیر
 (ریگتروب و ای اپسا ینعی) ایربیا «هقراهاد «(جورونو
 -ربا «هژیلکنا یرا هجا شاب تاع . رادطآ . ردن راه رب زج هب

 یریازج لیتا ءونرت «دنالنورغ «هدنالسیا «هدنال

 «روسآ هللا هردام یک هدنسیش راق لحاوس اشرفآو
 كنیسالطا طیحم رع .رد رهطآ نورب لیشیو هب رانق

 _ هجا ید لرازفروک و ریکد نالیریآ ندنسیل امش مسق

 روک نرول تنس «یزریکد نوسدوه ندفرط رب یرا

 رکیدو ؛یربکد یراهطآ لیت 1 «یرفروکه قیسکم «یرف

 نالپربآ ند و و یریکد قیطلاب :یریکد لامش ندفرط

 هب وقساغ «یریکد شنام «یرازفروک هدنالنیفو اینو
 ۔ایردآ نالوا ندننابعش كنو و دیفس رع «یرفروک

 «هرحرح «یربکد رلهطآ «(یزفروک كىدنو ینعی) قیت
 ونحن كنبسالطا طیح رح .ئرک د قازآ «هایس رخ

 .اس زود كنيونج یاشمآو اقترفآ هسیا یم یہ
 ریکدو هر زج هبش نایاش هرکد «بولوا طاح هاب رلاح

 هه هلس د دفروک یرفروک هنیک ؛ ردقو یرازفروکو

 هدزرفروک و یرازحو «ردقبحاو عساو ردق كح

 رح (هنله تنس) هلراهطآ كج وک متاط رب نالو

 ندرلایق هدننک ارب جاقرب نانلو هدنرههروا كطيحم

 نداش رف آ هنمس یلامش لروکذم طبح رحم

 را ول جان دور و «هنوط ءنود ندا وروآ لس

 نداشمآو ؛هسیمات فلوتسیو «هبلا «نیر «هنیس

 . ردن رابع

 و كوي یک نوزاما «قو روا < یہی سیسیم

 نداشماو « وعن وف و ر نداشرفآ هنمس ییونحو

 رع .رولیکود یراربن هنالبال هللا وقسحمارف ناس

 رع «هلغلوا قیحآ ندنفرط بونج یسالطآ طیحم
 ۔هح راب رب تك و و هلا ربک طیح رج و یونج دیتا

 طالتخا لا یدنه طبع رع نالوا هدنخح یس
 .دطساو قیرط ییا ید ندنفرط لام ءیک یکیدشا

 و هک «روبدیا طالتخا هلا لا طی رح هلیس
 اد ) نالوا هدنسهرآ اقمآ هبا دنالنورغ یر كراش رط
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 . ندنزاغو (تیامسا) و ندن ریکد(نفاب) هلل زاغ و (سیو

 ۴۰ کیا و ۰ < ندنسهرآ ج ورون هلا دنالن ورغ یرکید و

 «قرهلیقیح ندن زاغو كن رهم بولپ رک ندنرب ۵ زاغو

 ندلامش هدنسهرآ ریبک طبح رح هلا یسالطآ طیبحم رحم

 رع «هدهسیا شفلوا دهج نوجا یساچآ قیرط رب
 .ندنسفلو دمه هدنروص یعاد نامه كنيلامش طيح
 . ردشمامهل وا نکع یداشک كشر ط وب «ییالوط

 «هلیتدسانم یی رف هبا ور وآ «یسالطآ طی رح

 و ام یا ط « بست هنکلکوی

 نیعت یئروصو لاح كنبرعقو نع كنيرلفرط رثک |
 نزیق یونج «بولوا هدایز كب یلنبرد .ردشق |
 هسیا شمال وا قغ كلهرنم ۱۶ ۰۸۲ هدن رام ضعب

 هموروح وارب «هدلاح ینیدلوا یرغوط یعلواو «هد
 یید 5 هکن وح ی اکا ینحهل وا فداصم

 -واو رهوواو راړاب هلرلغاط یک رلهرق فوشکم یخد
 با ابوروآ صوصخالع ؛ردنرابع ندراموروج
 هدنتسواو لا كنيلاش ضرع ۵ و اق رھا

 تریصوب هک ءردشقا ققح ینیدنلوب تریصرب عفترم
 جوا ییا هن ردقه ره

 دسیاقم هلیکلترد كرافرط راس «هدهسیا روتسم هلا
 .ردیا نیب ینیدلوا هدنلاح غاط عفترم رب «هجتنلوا
 رج «قردلوا دتم یرغوط هونج ندلامش غاط وب
 . ردنآ مسش هبذضوح ییا ینیرعق روک دم طبخ

 کا رک رب لا ۱ ند رایت اتسا نالوا ارجا
 .ردهدنسهرآ هزم ۱۰۰۰۰ هلا ۰۰ ۰ قع كنب رلحم

 ۔اوس رکلاپ ك رار كد «بولوا لصاح ند رزج ودم

 اا یر تاتلوا قرفو سحت هد رال بیرق هلح
 رد راو یدنقآ یک عو رب هدرلطیم رح هقشب ند

 هداملا قوف هدکلیهک «بوبلوا نایرطا یمن اد هک
 ك له رف مولا لعو كاحاوس «یک ینیدلوا ییها

 یرلتیبها هحایفارغح ندنغیدلوا یخ دمو مکح هنساوه

 طخ ابو ند رلبیطق رایدنقآ و هکنوح ؛ رد راکرد

 «بولوا یاعصایو قو وص هروک هن رک دک ندا وتسا

 -ردیا نیت ایو دیربت هروک اک آیند یرارپ یرلک دک
 ند ونج ايو هونج ندلاش یقاط رب كرایدنقآ و .رل
 یقاط رو «هلاش

 حاق رب هدیسالطآ طیحم رع .راردیک هقرش ندغو

 وص هد یک هرم كی

 هب غ ندقرش ایزاوتم هاوتسا طخ

 لح دم كنيلامش دمعم رحم یر «بولوا یدنفا

 و (سیاود) «هللکشت هدن ریک د (نفاب) نال وا ه دن |



 لس

 یر «قرەلرآ هب کیا «هرکص ندق دفقیح ندن زاغ

 ندنناي كنسهب غ لحاوس كن هععجم كلاعو رودارال

 یرکیدو ؛رولوا یبّتم هنیزفروک هقیسکم كرهک
 یرغوط هلامت هنن قرهشالوط ینلحاوس دم اس و

 لیس هیقرش لحاوس یلامش یاشمآ هتشيا .راقیح
 هدایز ندنساضتقا كنب راهلفا «كناوه هددنالن ورغ
 .ردندننارثأت كنندنقآ قولوص و یسوا قواو
 لاش ؛بوقیح ندنرفروک هقیسکم یدنقآ یعکیا

 هتسیس راق لحاوس اورواو ؛ردیک یرغوط هبقرش

 -رباو هرنلکنا لوق رب .بولیرپآ هلوق ییا «هجنک

 (عربهچسا) ا هجو یللحاوس ج وروت هلا هدنال
 ریکتروب یوق رکیدو ؛راقیح ردق هب (هلبمز) ییو

 .اوتسا طخ ءیقرنق وط هنسهب رغ لحاوس كناش رفا و

 و هقیسکم هنن هلتعحر یرغوط هب رغ ندنتسوا كن

 هيما (عزنسا فل وغ) یدنقآ وب .رود هنرف

 ندیدنق [ قو وص ییا یدنقآ یجنچوا .ردفورعم
 «بولک ندی رغ بونج یرب كران و هک « ردنکس
 « ر رک ب یسالطا طيح رحم «یقرهشال وطقن ور (نروه)

 هعشرب كرلنوب ؛ربلک ندیونج دمجتم رح یرکیدو
 هقرش لاعش یدنقآ قو وص نالوا لصاح ندنس

 واو ءرولوا لصاو هننورب ديما «قرهقآ یرغوط
 «هرکص ندق دلاص لوق ر یرغوط هقرش ندار

 روک هنیک هجو یسهی رغ لحا وس كني ونج یاق رفآ
 رغ هجو اوتسا طخ ندارواو « راقیح ردق هنزرف

 هدا لوح هغاچص ندق و وصو «كرهدیک یرغولب هب
 جدا برقت هننورب (قور وناس) كنايلیزارب ؛كر
 هب ونح ی رکص ندقدلاص لوق ر هنب زفر وک هلیسکم

 وه) هجنیو ىلحاوس ییونج یاقیرفآو «رنود رغوط
 یرکص ندق دلاص اهد لوق ر یرغوط هڼن زر (نر

 ۔الطآ طع 2 «ك ره ود یرغوط هفرش سیلک مسق

 .ردبا ارجا ماد رود رب هدنسیب ونجسق كنيس
 یلاح رب بیرغ نایاش هرکذ كنپسالطا ایم رحم

 كنسیدنق آ (عرتسا فلوغ) هدوا هک /ردزاو اهد
 راکت هدبودیک ردق هللحاوس اشزفآو ریکتروب

 او هرتاد را نالوا لصاح هلیسک هننرفروک هقیسکم
 .ردیسوا روتسم هلا هب رخ تانابقاط رب كن هعس

 (وساغراس) هلیسانعم « یربکد توا» ك رلیل رکتروب
 همس .(شیشلا رح) مزو یرلفدوا شعا و_يس

 كنلحاوس ریکتروب و اشرفآ زبک و رج کا

 ل طآ ۳۷

 (لین) كناشمآ ندنلهطآ (روسآ) یک ہدنسیڈ راق
 ندنسهحرد ۲۳ كن رع لوط ینعی «هن رق یراهطآ

 ندنسهحرد ۲۷ كنيلاش ضو «هنسهحرد ۳

 هنفشک تناشمآ .رولوا دتم ردق هنسهحرد ۸

 خدا یی راط ادهق را 2 .(تم یلروق یروتشرف) وا

 -رتقیقح و ببس یخد یف بابرا راتوا و ندبا راچود

 و ییک كنويعیبط .ردشقارب زجاع ندنفشک كنب
 نوصم ندتکر حو یدنقآ هلیسهطساو رابدنقآ كل رلت وا

 رحم رعق ییکو «ینکیدکیرب بولیربتک لعوب نالوا
 حس «هدهسیا شا ما زنا ینیراقدقیح بو وق ند

 یرللو انو وشن هدنتسوا كیوص بودا لصح هدرح
 «بویلوا وروق رلتواو هکنوح ؛ رد وق اهد ییاقحا

 .رذهزان اعاد

 طیحم رع «كرهک ییزاغو هتتس رایل هکینف یکسا
 هب هقرابادو هزرلکنا الشو «شقیح هیسالطا

 ونح و «هنسهربزج (هلوت) نالوا لټ یم وا هدنالساو

 ور دیما یتحو هک ردق هنرفروک هنیک ځد ۴

 لصالاو هنرود كناهرفآ قرهشالوط ید ین

 هکمروک ینسهیفرش لحاوس ةفاک كر وک ذم طیح رح
 فید یرریلکنا كم دق نامز ءهددسا رلشلوا قف وم

 و کسا .یرکنص ندنضارقنا كرویغ موق و نل

 ناصقت یرلک دنیشیا ند رایل هکینف قع ۲ رلیلامور هل رلیلن ان

 یرلیدنک «بودا دیق یایاور قاط رب شیک اب نالیو

 رابع .رد راشمهقبک هنب رلوب هب رو فشکر ب هدیاپ وب
 هاب ریهحت نیافس هدنس هلکسا هن وبسیل یتعب (هن وبشا) هسیا
 هسا راشخا یدصت هنایفشک یارحا بولاط هنالظ رحم

 تامولعمکهدنقح رح و و «شمامهلوا رمن یرلششت «هد
 نوا تیاب .یدرلشا هوالع رلیش زا تك ه هعدق

 كبمولوق فوتسیرق هدرخاوا یدالیم یصع یجشب
 ۔رفس عقاو هباقیمآ ك رال وین اپسا «هلیس فشک ییاقرمآ

 شک ینورب ديما ندیکی كن(اماغ ید وقساو)و «یرل
 رحم یرلک بودیک هلقرط وا دریل ریکشر و هنیرزوا

 نوک ویو ؛شعوف هلاح رپ مولعم هلیمات یبیسالطآ طبحم
 -رواو هدن ر وص مظتنم هنف رط ره كطیم رحم و هسیا

 رافارغلت رحاا تحو ؛شمالشاب هكا دش دما را
 . ردشغل وا دیدم

 (-Allanti راه دیتنالطآ د وخای تاسالطا
 هن ر طاس ا یدق نانو ( ئ6

 یرربق دز (سالطا») نانوط یاواس اب وک «هر وک

 .یدا رلیرب ضو رفه قاط 2 «هرزوآ قوا



ET 

eb | 1۳( ۸1141165 ) رلتنالط "دن | نویسالطا ۸۱12065 )  
 سالطا دلم اب و رايب ابو یسا ۰«

A 
 «نکیا شا یک تبدم و توق كوي ر «كم وو

 ضرقنم «بولوا بولغم ندنفرط را (تیدولغور)
 . رثیدبا دیتعم ا

 (۸۱۵۱:6) هدیتنالطا دوخای هساللطا

 داقتعا را | ا كن وط لذا

 عساو هدنح راخ كنب زاغوب هتد س 2 «هروک هم دق

 هاش رفآو اب ور وا یسلامها «ب وتاب ندنافوط هلا

 یدل وا ت رابع ندنسهعطق اشمآ دوخایو ندن را هطآ

 وه قرەلوا یداحا ك ریطاسا هد هسي شش وا نظ

 E تم
 بونح كنهعقم كلام (۸۱۱۸۵۱۵) ۱ هتالطا

 وو .هنغیدلوا

 ندن ریهاج تا

 هک «رد رپشرب نالوا یزک م كنت روهج (هیج روک )
 اح) نلیکود هني زف ر وک هقیسکم لیا (دل وقيشالاآ )

 عفن رم هدف رش ردق هره ولک ۱۲ كنبرپ (یحوها

 ربع و مظتنم كب «بولوا عقاو هدهووا رب راداوهو
 سیسأت هد۱ ۸4۵ ریش و .رد زاح ییهراج تیمهاو
 راو ینیلاها ۱۷ ۰۰۰ ءدنشرات ۱۸۷۰ ؛بولوا
 وهج (آونیلیا) هدنراطس و كنهعقج كلام س .یدبا

 مو درب رب هما و خد نا ت

 تنس) ند (وغاقيش) هک رد راو

 وبحو تاناویح «بولوا عقاو هدنرزوا یطخ لوپ
 لاها ۲۲ ۰ و ودی یر ر ا ا تاب

 ربهد ندیک هب (ییول ت

 ی

 .ردراو

 ¢ E ۱1 تنالطآ «هدینالطآ 1 الط

 ۱ ا تٽتعحا رم « هیس

Obقس  | (Allantie)ك تاب«  

 ۔وھح یهدتفرظ قرش لام

 هک ردیساصف ر كنش روهج (یس رح ) ندرلت ر

 عا ترغ) هللا (ه ترغ) هدنرانک یسالطآ طيح رحم

 راس | 9 داعل وا عقاو ۷ ا یر زفر وک (رو راه

E 

 یسیلاسها
 2 . ردیس هب رق (غنی دال سیم یکم .یدا ی

 هرات همست

 «بولوا هزنمولیک

 عدس ۱۷۸ ۵ یسهیعطس

WOO SoS NANG 

۳۳۸ E 

e هب رق كجو جاق ر ra كلام مسا وب 

 . رد راو
 ام E »] (Atlantique) اىت 9طا

o۳ هب روپ تعمحارم هنسهد  

 ناخوراص كنتالو نیدیآ ( ۸۵1۵ ) | هلطا

 هیحات هدنساضو لطاص عبا هنغاس

 هدننیب لحاس كنباج زیدک بول وا هبص ر یک

 رب هدنسیلاع# قیش ردق هزتمولیک ۲۰ كنيلااصو

 1 ۱ ۱۱ داو هدنراتک تنءووا
 .رویل و یرهارخ ورتایو یارس ضع هلاق

Eكنغاصسو تیالو زیرعلا ةروم ۱  
 كح وک رب نانلو هدنساص رکب ع ۲

eردن رابع ندس وقت ردق ۰ قح ۲ هک 0 . 

 كا كرلنايتسرخ (ئ ۸۱۵۵۲۵50) | س ما

 كد الم «بولوا 1

 ان ۳۲ هو «شعوط هدهبردنکسا هدن رخ را ۰

 هدیناح ور وک سلجم ندا عاقجا هدقی زا هدنح ر

 هب ردنکسا هد ۲۲۰۱ «بودا ت

 تاج ادب دش هنبهذم 2 (سو رآ ) .یدیشلوا قیرطب

 درلنالوا عیات هروکذم بهذم «ندنکیدشا تفل

 هدروص هدنح را ۵ «ب واعوا هلتم وصخ

 لع ندقلقبرطپ ندنفرط یناحور سلجم ندا عاقجا
 امور ندا عاقجا هرکص هنس ترد «هدهسیا شفلوا
 ا فو 0 لبقک ناف طا یاس وز سل

 قالحا ندیکیو قن هلتاعفد ندنفرط یراروطاربعا مور
 هب رثنکسا هد ۳۷٣١ تیاهن «قرهنلوانیعت هغلش رطب و

 ترش تشک هلی ام ولعم

 هلا مفت رب هبهسدقم بک .ردشعا تافو هد

 یراباک" NEES ضعب هدنپلع یهذم 2 (سو رآ)

 كنيحم زا سیام .ردراو یسهیبهذم تافیلات راسو
 . رول وا احا یسیط روت هدنس ۲

 بونح ثسهعطق یوطا ۲ (۸2عد) ۱

 كالو ن وا یبانمه هدنفرط قرش

 لحاس كدیرہ (ناعس) ؛بولوا رهش رب یزکرم
 ند رح لحاس «ه دننیع

 ۱۱ ۱ 0 ا ۳۸ ترش (سوس
 هدیفش لوط ۳۲ ۶۷ ۰۰۳ هلا اش ضع

 -وطانآ «بولرل یسلاها ۲۰۰۰۰ برق

 ا كا كنسيلادا . ردندن راهاکت راک تاشیا لا كنيل

 رادقم 1 «ردق ح جد یرلینم را بول وا مالسا

 -رط) و هد رحم ا هزم ولیک 0°

 . ردعفا و

 هد هفاس قلتعاس کیارب رهس . رد راو هدیسل اهآ مرام



 و
 ا

 "ل

 ندلاش هجنیو یربن ناعسو ءطاحم هلراهچغابو غاب
 )ناب اهیلک لی 3 شازوا یرعوط هب ولح

 ههم ۲۰۰ و یلزوک ۲۱ هدنرزوا یرهن ناس

 نوا . ردراو یسرر وک شاطرب لزوک نوزوا بیرق

 كني رلغوا ناضمر یرلک ویب كا «بولوا قیرمش عماج
 رلن وا هن هللا رک عماج یرلقدلوا شتا اب

 لیاوح دره عماج هوالع عم نداسیاک ندنفرط

 هلیسیدادعا بتکع رب . ردقبتع معاج نالوا شدیا
 ,یسهناخنک ۲ ءیشهسردم ردق ۱۵و یسهدشز رب

 هقیراف قوما و برا ج8 و 3
 تم وحم اشا اس ند مرصع یارعش .ردراو یس

 .اذم هدنجا كرهش .ردهدنراوج كريک مماج یدقرم
 مرآ چاق رب هلا IR صو-صع هب هفلتحم به

 رلیلامور .ردراو هدیرلبتکم تیوزح و ناتسنورپ و

 رهبارخ ضعب راس هیلو وص رب هلاق ندننامز
 هدلم رب قیصاب نلید هووا روقح رپش .رویلو

 كنیلاها .بولوا قاجص هجدایز نیزای «هلفلوب
 نیشیق «هدهسرارولوا روب هکفیک هراالبای یساینغا
 ( هیدآ ) :یسالما یسا +. ودزلغاصو لو ته

 عوقو سابلا هلا (هردا) هدهیسر قاروا «بولوا

 .ردشفلوا لوبق یسالما ( هنطآ) اسر «ندنغیدل وب
 .دعطق یوطا ۲ ییالو هنطآ .قیالو ۱ زا

 ییفصن كنسهیبونج لحاوس كنس
 هدنسهیقرش تهح «قرهلوا یواح یم قرش ینعی

 ردقهنن راطس و كنيل وطانا هلدادتما یخ یعوط هلام

 «سا ویس ًالاش «بلح ارش تیالوو .رولوا لصاو

 ابونجو هل رتالو هییوق هنب ًابرغ «هییوقو هرقنا
 -هرزج سیریق «بولوا طامو دودحم هلدیفس رح
 سرقت یسهیعطس هحاسس .رویللو هدنسبشراق كنس

OF۰ ۰ ۰ ۰ یسلاها «بولوا هزنم ولیکع برم ۰  

 یسج ر e ك رلن وب ذک ماردایدن زاهد او سوش

 لها یتیرنکا «بولوا بوسنم هیهراس للعو ینمرا
 رادقم 2 هدنرراوح تبالو كل کم رگ و مالسا

 درک هدنرلفرط قرش كتکرب لبجو برع یریصن

| ۳۵ 

 ل طا ۳۹۹

 بولوا قاغاط ید یغاج»س نازوق نالوا
 هدهتروا .ردرومش یرلغاط نازوقو لیا جا
 ییدودح ندشالو هیوق یاس هنطآ نالاق

 لبحو «ندهووا روقح هل راکتا كنغاط راغلب ناربآ
 نلید :(یفات نواک ) ماوعلا نیاید اول فو
 نک ندنسهروا كنغاجنس یرغوط هبونج ندلاشو

 هلهج و او دارسارابع ندنرکتا تا
 هووا روقح «بولوا قلغاط یرلفرط رنک ا كالو
 بونح زکلایو طاح هل راغاط و یسهثلث فارطا هسا

 (ناعس) هک ندهووارپ عساو قیحا ردق هریکد قرط
 تكنءووا و رېن كوي ییا ناک ندلاش یک (ناعج) و

 ارا لوک دا اید هووا ریفت ۱
 هح «هددسیا تنم تیاغ «بولوا د ودعم ندنسیض

 «بولوا قیجآ هنیراکزور سودل زکلاب هک هدناف

 لصاح هلیسهعشاط كرارېنو «ندنغیدلوا یاجعص هدایز
 «ندنغب دل وای دقص ك یساوه نب زای ند رلقلقاطب نال وا

 یرلفرط رثکا هیلع ءاننو «رویمهنایط هلعو لاها
 كنيلوطانآ ییالو هنطآ رارب هلکنو .رویلاق لاطب
 فیرآ «یادغب لتیلک ءبولوا ندنتایالو لتالصاح كا

 «یشماق رکش «یمح نتک «ماسوس «جرپ «قوماب
 یرهویم عو ره .ررو یالصاح هراسو نوت و
 ید ییالصاح بارش ندنموزوا «بولوا قوح ید
 «ماج بول وا قوح رانامروا هدنرلغاط .ردراو

 «ردقوح یرلحاغآ داشت ی تم «څدرآ

 ءیک ینیدلوا تاجارخا لیخ ندهتسارک نلیسکو

 هدنرلغاط لیا جا .ریلیراقیح ید نیدلو نا رطق

 نوتیز ناب یلتیلک هدنرلفرط ضعب كتکرب لبحو
 چ

 EE .ردقوح هد یراوص ندعم . رد هدکم هغلشیا یر

 -اجنس لیا جا هقشب ندنراربن ناعجو ناعس نانلوا
 .ردقامربا رب وب لی ید وک ا ندنغ

 هدهسیا قوح ځد یرلن دعم .رویلل و یرلحاغآ

 هریکد هبیرغوط ندبغوط ايو هغامرړا جوا و |
 قوج كي ید یراربن کهدهجرد یینکیا نلیکود |

 نوسروک «نادر یراک وی هلا ران و بول وا

 | نازوق «لیا جا «هنطآ تیالو .روینلو یرلن ریشع

 بول وا مسقنم هغاجنس ترد ها رلما تکرب لبجو
 مق كشبالو .ردیواح یاضق ۱۹ ربارب هارازکح
 قاغاط یغاچس لیا جا نالوا ترابع ندنسی رغ
 ثترابع ندنسیل امت مق ثتالو یک ینیدلوا رب رب

 1 الغاط .ردهزیاسو وص هرق ی نامر ا لیرق ءوص

 .ردمالغاص تياغو نرس یساوه ك رلاحم عش مو

 نالبق هلبراناویح وآ راسو كيك یتیلک هدرانامروا
 زساو هودو ریغیصو مانغا كنيلاها .رونلوب ید

 كب هيلع میانص .ردقوچ یرلهتیتیپ تاناوبح یک
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 هلناجوسنم یک لوجو ملک ہچلشاب .بولوا یرک
 رب .ردنرابع ندنایتشهو ندننالوعم شموک ضعب

 راسو هرصیقو هییوق .ریلییاپ ید زب نیلاق عون
  ۲یک هدنغاط راغلب «یرالوب نایلشیا هات رلفرط یلوطات

 تاو
 .ردشلپاب هسوش رب لکع «بوللوا هیون ازیخا ءهد

 (سوس رط) ند (نیسم) نالوا یسهلکسا ىج رب
 ا او راف هو کر اک ندب

 هدرا هنس كوص ود هلیتمه كنب راتمضح اشا نیداع

 .ردهدک اشیا «بولیای ځد لوب ریمد ر

 هیعیبط دودح هعطق ینیدلوا یواح كتالو و

 دع هعطق رب یر ندکسا «ندنع دل وا شلربآ هلا

 هلیمسا ( ا يکیلیک ) هدعدق نامز قرهنلوا رابتعاو

 مدق قوحرب نالو یراهبارخ كنسپ رنک او فورعم
 هدن رااحاس رلیناو .یدبا یواح یرهبصقو رېش
 «هددسید راشعتل رب «بودا شست رهبصق ضه

 كنهیلصا "یلاها یسیرثک | هدكاحاوسو یرلفرط جیا

 تر اس ا ا لاک سا .یداهتتلآ
 ندنراایرس هبروس هجنساضتقا ملقا بولوا موق رب
 رس ضایب » هراتون رایناتوب «ندنرلقدلوا شاپ اهد
 ایکیلیک هدنجورخ دورسضک .یدررید یخد « رایناب
 ندنفرط ردنکسا كوي هدعب شمک هنطبض كناربا
 كنسهلالس ( سوقفلس ) هدننافو كنو «بونلوا عف

 تكنسهسلاطب صم قلەرآ رو ءشعشود هنسهصح

 ئحم كراناصروق قاط رب هرکصو «شمک هنيلا

 تكلم هلیسهلیس و لیکن كرانوب رایلامور «هلغلوا

 هدنبامز قوراف رع ترضح .یدرلشتا طبض ید

 ینوع واو خارللا نم هدییع وبا ندمارک باصتا
 ر هات یرعتتشالا
 «قرەنلوا لامها هدعب «هدهسیا شفلوا تف تکلم

 ندهیسابع یافلخ هدنسبرحه ځیرات ۱۰ تیاهن
 نوراهو ءایحا ندیکی ییاحوتف کهدفرط و روصنم
 هدبلح هدع .یدرلشغا عیسوت نومام هلا دیشرلا

 هي وق تنا و اک كولم نالوا یا کشت

 یایسا یزاغ لرغطرا .یدیشمک هنیلا كنب رلیق ولس
 فرط فرط یساقفر «هدنکیدلک هیلوطا آ ندیطسو

 ینهلیبق كناخ (لقوازون) «هدهرص یرلک دلریدشلرپ

 اها یکیدمش «بوایردشلرب هدب رغاط هنطا د

 هنفرط لیا جا ءیک یرلقدل وا ندنلسن كرلنوا لابج

۰ EI 

 ولس تلود .یدیشفل وا نیط وت یلئابق ناکرت یلتیلک ید
 ندندالوا كناخ (لقوازو) روک ذم هدنضا را كنهیق

 اسور راس جد كن ناضمر لغوا ك (ریکءرو)

 ند۷ ۸۰ «هبا لالقتسا نالعا هدنرافرط هنطآ وللثم
  ۰نروس تموکح هنس ۱۹۰ ردق نم را

 ران وب . ردشل وا یسس وم كنس ایلماف (یرالغوا ناضمر)
 نده اقم و هب رام هلیس هسک ارح سصم هدرا هدیکیا

 كنب راترضح میلس ناطلس زوای «ندنراقدلوا یلاخ

 هلا راشم هاشداب یتکلع هدنرفس نالوا هن رزوا یصم

 ایزنکا یتارضح هیناغع نیطالس «هدهسراشعا ملست
 تکلع هرادا 0| نییعن لاو ندنریدنک هش

 اشد ام فیک یرلکب هرد راه قم 1 . یرلشم رب دشا

 هر كرلن و هد ۰ «ندن راک دشا کرک

 رلغاط یک هدنفارطاو هووا روقح «ك رها رب و ماتخ

 نازوقو هنطآ هد ۱۲۸ و شقل آ هتعاطا تحس

 جاو ندنتالو بلح یراقدنلوب قم تکرب لبجو

 ر «بولبریا ندتالو هیوق ید یغاجنس لیا
 ییالو هنطآ ‹«ك رو رب دشل  E.ردشن وا

  Eزکرم كتیالو نالوا یانمه ا
 كتالو هنطآ اخس وب نانلوب یساول

 ثرابع ندنعق راعا لباق كاو لزوک لا «تسنم كا

 ونج تهح ءهلغفلو هدنسهروا كتالو «بولوا -

 اقرش «هدلاح ینیدلوا دودحم هلرکد قآ هن سهپ

 ندنفرط نیغ لا «نازوق ًالاش «تکرب لبج

 برغ «هسیوقو هدکی نالوا قحم هننالو هیوق
 .ردطاح اب رافاع» لیا جا ید ندنفرط ییونج

 هزم ولیک عبره )0.۰۰ اب رق یسهیعطس هحاسم

 كنس هلسلاس یغاط راغلب یتهج یلامش برع «بول وا

 ندهووا روقح ید یمسق قرش بونج و ندنراکتا

 یعاط زاغلب هل رلقامربا ناعجو ناعس .ردنرابع

 .رودیا اورا یغاعنس وب رار ددعتم ناقآ ندن راکنا

 یاجتس وب ٤ هنطآ سفن «بولوا بکرم نداضق
 «ترابع ندنفرط یونح قرش كغاعس یساضق

 سوس رط «هدنفرط لاعش كنون یساضق یلاسیع هرق
 لرط هدیساضق نیسمو هدنسهب غ تهح یساضق

 ترد و .ردهدنتهج یونج برغ كنساصف سوس

 .ردعماج ییهیحان ۱۸ ع ومعلا ثیح نم اضف

 كنغاهسو الور هتطا .یساضق ۱ ا
 قرش كغاجنس| ءبولوا یساضق زکرم

iT n as 39 N, 
 ا رک ۳ 4

5 ED 
 عرف تره
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 ه طا ۲۳۱
 هل دیفس رح ًابونج «هلغلوا ترابع ںدنمس یبونج
 «هلیساضق ولاسبع ًالاعش «هایغاجنس تکرب لبج (ةرش
 رو «طامو دودحم هلیّساضق سوسرط ید ابر

 «شاط هرق ؛نیرحاهم :ردعماج یهیحات ۸ یتآ هجو

 « رهش بناج «ربک هرو «یدنصراق « یطنقس ؛سیسه
 هلینهح یرلتی رق یحوا لوص ندرلن و .ولیجاح هرق
 یرلربدم تنش رکید «بونل وا هرادا ند رگکم

 هدهو وا روقح "الماک یسضارا كناصق وب . رد راو

 هنطآ .ردیلم تنم كا كنتالو هنطآ «بولوا عقاو

 نایتسرخ ی ۱۲۲۵ و اسم ی ۰ «كنساضق

 «یسهناخ ۱۱۹ ۲ ۵ عج «قرل وا صوصحم 4یامها

 ۳۸ «ینیرش عماج ۱۸ «یسوش 0۰۰۰ اب رقت

 ۲۵ «یتکم نایبص ۲۵ :یتکم هبدشر رب ءیدجس

 :یاجن ۶: نتانییک د هه
 یسهناخ هصاب ایوب 1 «یسهناخغابد ۱ «ییم ریکد 1

 . رد راو یسهشرباف ۷ و
 -رداو قلم هتالو زکص هدنتنال و هب ردا ۱ 1

 ر عقاو ه دنس هيب ونج تهج كنب رهش هب

 ینیدنل و تا ل رب جاق رب هک «ردهیحا كج وک

 . ردشلعند هطآ نوحا

EFك »] .یسهطآ ك هلرکید ماو = كوي ۱  

 [.هل روپ تعحام هتسهدام « ینهطآ

 - هجزوب «یس = شوق ee دا
 یزح كليا تنرابیکر ] .هراسو

 [.هلیرویب تعجارم هنب هدام
 كن رهش و دم ۱

 جم هدنسبع بونح
 هدنفارطا هک «ردهووا رب مساو هدنفرط غاص كنب رهن

 رلبوک یهدهووا و .رونلو رانامروا لزوک قاط رب

 .رارویدا لیکشت هیحا رب قحلم هتالو زکر م
KEدنیمیآ قم هی تعزامآ او ۱:  

 رب یزکرم اضق هدنغاجس | تا
 - اقص نقر هرم ملک 5۸ 2۱ وا

 کد هرق كروکذم رب و هد راس :لج 8
 مقاو هدیراقوب ردق هزامولبک 1۵ ندنبصنم نالوا هد
 هطآ س .ردراو یسلاسها ردق ۰۰۰ ءبولوا

 ینومطسق (ةرش هلریکد هرق الا بولوا ترامبع

 دیمزا سفنو هردناق ًابغ «هلیغاجنس یو كالو
 .ردطام و دودح ءلیساطق ه ویکی خد ًایونج «هلب رلاضق

 هح ابصو ریاچ یراص «قاص بآ ؛قدنخ اضق 2

 هدنلاش كنسهیحا هحابص .ردعماج یی رهیحا

 هدنسیونج برغ ردق هرتمولیک ۱۰ كنبرازاب هطآ
 یک ینیدسلو لوک رب كویب هلیما هحابص هب
 هلی یا ید ی هدر یر تاتو

 لوک رب هلیسا ( یتفا) هدنسهرا یغاجتس لو

 «بولوا قوح ینیلابو ذدذل ییوص هک ءردراو

 ندیونح یربن هه راقص .ردقل زاسو قلحاغآ قارطا

 ندغاص «بوک ندنحا كناضق و یرغوط هلاش
 یو هلا اضق و یک ییدتبا ذخا اهد هرد جاق رب

 ندب ونج سد یربن (نالیم) ناربآ ینیدودح كنغانس
 .رولیکو د هریکد هرق «قرهقآ یرغوط هلام”

 مالسالا متف هدنغاجخس دو ها
 . رد هعلق رب نیتع هدن راوح ی

 هیحات ر قلم هبا ول یکم هدننامز هیامع "هرادا

 لالتخا ناتسبیص هدنح را ۰ .یدیا یدک

 مادعا اغا بجر یظفاح كنهعلق وب هدنسهرص

 «قرهنابق هنحشا كهعلق یراردارب «هللوا شفلق

 نالعا «كرهدیا طبض ید ینیراراوجو مالسالا حت#و

 لنلد هپ ندیک هبهیسص ًارخومو ؛راشقا نایصع
 نایتسا هلیطس و كناشاب نیدلا لو ىلغوا كناشاب ىلع

 .ید رلشع ا

 كنه وط هدنس هعطق کده | ییوک طا

 ۱۰ كنهرمسلسو هدننیع لحاس ] ۰
 بولوا هرق لوپ ر هدنقرش ردق هزنم ولیک

 .رلید جد (ووزنسوا)

 اضق رب قم هتتناما ربش .یساضق ۱ رلدطا
 او هی داعس رد ه ده سهره بول وا

 كنلخدم یزفروک دیمزا ینعی بیرق هنلحاس یلوط

 وب .ردبک رم ندهطآ زوقط عقاو هدنسبلاعش برغ
 ید یدردو هحانروا یحوا كوي یسکیا ك راهطآ

 لیزق) یراسا هعکرت لصا «بولوا كحوک
 ( هطا كوي ) نالوا یرظ وی كا ران و . رد (رلهطا |

 (هطا ىلەبكه ) هللا ( یس اا كى ) هل رکید مان و ۱

 فدصو (ساغرو) هلیا (هطآ لهنیق) ندر ەر واو |
 هطا كوي صوصخللا ىلع «بولوا و شم یراهطآ ۱ | ندنمق یلاش قرش كنغاعنس دیمزا یساضق یرازا

 یهبکه ؛ردهدکعا قرت هنوک ندنوک و «ردرومهكب
 هن را یر كرلمور هلا یکم هب رګ كتلود هد هطآ |

 هب هینبد مولع «هرزوا ثامرپدشبتب ساباپ یرکیدو |



PER 

 «صای نسر .ردراو یرابنکم کیا صوصحم

 زکلای «بولوا زسصیا هسیا یراهطا هبن و یلن اشواط

 هاب و كشوک رب صوصحم هشویدخ رصم هدنرب

 تداعسرد هل رلنالوا نوکسم ك راهطآ وب

 رواو هعفد جاق رب ماشقا حابص 0

 مالغاص تياغو لدتعم یساوه ك لهطا و .رلشيا

 هرلنالوا هينبلا فيعض صوصا ىلع «بولوا فیطاو

 . رک ۳
 لدیفس رع (۸۳۵۱۵6۱) ۱ یزیکد رلدطا

 9 ؛قردلوا ندنناعور و

 كنيلیا مور ًالاش «هلیسهبرع لحاوس كنيلوطانآ

 هیقرش لحاوس كنانوب اب «هلیسهیونج لحاوس
 .رددودحم هلیسهطآ دیرک ید ًابونح ایس

 ینورب (ایلام ) كنهروم هلیسهطا دن رک ن !دنفررط یر

 و ای رح هاب ریکد رلهطآ هفاسم یک هدنسرآ

 قرش یابنم كد رک , یک ینیدلوا هدنمکح وپق ر

e EE O EE 
 ررب هدنرهرا «یرادطآ سودرو 0 ‹«ط وشاف ید

 طخ رب هدنسهرآ ریکد ییا و «قرهقار لخدم

 رهطا ندنفرط قرش لاش .راردا لیکشن لصاف

 هرهرم هلیسهطسا و یزاغو هیاطلس ٌهعلف یریکد

 . ردنآ و ا ا

 نالوا هغ ندقرشو یزنمولیک ۰۱۰ یعی هجرد

 ایلام :ردهرمولیک ۲۵۰ اب رقن یطسوا دح كنکا

 و و ط سودرو هب رز ندننورب

 سهي ونح دودح ردق هنلحاس

 . رد راو

 ب ونح

 ۵ ۳ یو نالوا هن وج ندلامش

 راهطا .ردهدنلوط e هسا موهوم

 ۲۱ او نیت 00 ۱۳۶ یرکد

 «بوا وا دک OEE NE لوط ۳۰ éw لا

 . ردهزام ولیک عبرم ۱ ۷۰ یسهیعطس دنا

 ینمی (سوغالپ نوئک ا) هریکد و رلینانوب یکسا

 ( سوغالپیخرآ) [رخ ون ؛یدرارید یربکد ( هکا)
 ی 5 فو راپلایوروا هک «ردراشعد « ریکد شاپ »

 ریکد وب ۱ لا
 یانعم كنطظفل هل ( لییشرا) «نوڪغيدلوا واع هل را هطآ

 كتسضرا هک و «نزسقفل وا ر راجعا a سلصا

 ك را هطآ قوح ر نان و

 « هعْمج ریارح «|

 هد هع تروص هدن رزوا

 .ردشلرو ید هنس هع وم تايه

 [.هلبروپب تعجارم .هتسەدام

TY hb 

 هربزح هبش قوح ر د لحاوس «هقشب ندقدلوا

 «ندنفیدلوا یواح یراناهلو زاغوو یرزفروک و
 ندیکسا یاوقا نالو نک اس هدنرهطاو هدنلحا وس

 .رفروک .ردشقعا روبجم هتبغرو ليم هکلیجهک یر

 یکبموسس :هدنلحاس یوطا یردجلداب كنزا

 رس زا « قح هغیص «یسهطا شوق «یلدنم «یوگناتسا

 اب اپ لآ هوو ؛دیمرداو جدن «یلردناچ

 - روک قّواط هلرکید مانو) زورونیآ «هندنر «سور
 د هدنلحاسس نانو ؛كيئالس هردنسک «( یرف

 .رد رازفروک یو ان او درگ ا «نید زا «سولغ

 مسج ح وا یک هتناو ثتیالس رم زا هدلحاوس

 نرد لیخ یرعق دریک د و .روینلو رش مهم و

 نلسک وب هنکید ندایرد رعق رلدطآ یکه دنحا بول وا

 رهل ات وب هک ءردنرابع ندنرهو رذ كراغاط اطرب

 یطابترا ةطساو كنلابح یلوطانآ هلا نانوب رلغاط

 هدنتهح یاس ب كنس هطا ماسیس .ردهدنماقم

 ر و .ردققح ییدلوا هزم ۰ یلشرد

 یرلک وپ كا «بولوا ۸ یرلکح وی لرادطا یک ہد

 «یللدم «سودر هدهجرد یعنکیا ؛زوبغآو دب رک

 هطآ هج زو «ینل هدهج رد یععج وا ؛ماسیس «نقاس

 و .ردهراسو هربش «هشقن «هردنآ «یوکناتسا

 6 یرانالوا بوسنم هنسهعطق ايسا ك رهطآ

 د و دعم ندابوروآ «یک یرلقدل وا 6 هب هی ام تلود

 3 ی ا مور جد نتدرانالوا
 تلود یسهربزح دن رک هل راهطآ یلو لردس ءزورعا

 ( هدالقیک ) یتعی یرارکید «بولوا داع هیابلاراشم

 ندد رک . ردعب ات هان ول ید یراهطا هدا ر ویسا لامشو

 عوج كرادطآ نالوا

 رايڪ كرلنالوا عبات هنانویو ۱۵۰۰۰۰ یسیلاها

Vo NYEو  ENAهد  

 هات 4 افك تلوم ادعام

 هدیا دمو سودر نکلای ؛ردمور یسرنکا بول وا

 ملسم لاها لیخ ید هددرکو رفاسو یاها كرت لیخ

 القتسم ید هدنغوح رب ندن هطآ نانوب «یکینیدنل و
 ردوا زا نایتتسرخ لیخ وراق هلرلمور دوخایو
 یجمک یدک ا كنسیلاها رادطآ .ردهدتفو

 ۳۳9 هدراهطآ تبضو كوي ؛بولوا یبرکنوسو
a ردراو د یرلنالوا لوغشم. 

 نالوا یاب دن اب و یتح «بولوا ندهیاکر "یضارا ۱

 ولم هل رادطآ قوح ر كحوک و كوي رک د وب

ii Diki Sa e harm LS e Bar i a mee a he 
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 . ردناشفا شتآ ن الا ناکرب یا

 بوسلوا مالغاصو لدنعم «فیطل تیاغ یراوه

 قلشاط یراکحوک صوصخالیعو یسیضعب كراهطآ
 قوح كو «ردراو ځد یریضارا تنم ءهدهسا

 - وا لصاح هراسو نوهل «لاقتروب «نوتیز «موزوا
 -وطرف كنبزرکد رلهطآ :رلپای ربا ر لرو 1
 یخ یرهفلاط هدسودل صوصا لغو یراه

 هرزوا ترک بیرق هنعطس درکدو «ردیلندش
 . ردلک د یلاخ ندهرطاحم هدنقح نافس ریس رلایق نانلوب

 ۔ولعم هدنسهرص یمسا یدنک هدنقح یر ره ند راهطآ

 . ردکحماب رب و هیفاک تام

 ( بس 28 9 نطصم) یوطآ دوج و ۱ لهطا

 شماشاپ هد رعه رصع یجب رب نوا
 راهظا» كنیوک رب .بولوا ندنویوح نیرخأتم
 » راكفالا جنات » هنسهلاسر وع لئاونع « رارشالا

 قاط رب هک «ردشمزای حرش رب هرابعلا قاع هایمان

 .الیصف رکا هدهسا یواح یهارودارود تاعل اطم

 ندنکیدغ | قلعت هوح لع نالوا یمیلع ینبم كنتم یت

 . ردبح وه ققو ةعاضا یسردنو شس رد

 و ار | نارو هطا اک كفا تیالو هر ۰ 9
 ند هب رق چ اقرب هدنساضق یراز 8

 [ . تعجارم هنسهدام « یرازایکب »] . رد رپ رب ترابع
 ۳ 2 مس

 0 ر هدنساضو

 مهارا ۳ ۳

 میس اطلس 1

 | یرهکی «بولوا ندماظع یارزو شا زارحا

 رب هدنعسا اغآ دمع یسطالا تب قاجوا ندنسهقاط

 یماج قیتع هدلاو هد رادکساو «ردیلغوا لصخش

 . ردشعوط هدنسهنس ۱ ۰ هدنسهلحم اغآ مساق هدنب رق

 لوخد هنایشاکب هرمز «هلکولس هنکلسم كنبردب

 قلاغآ هد رام ضعب یک نوز رطو ههدنق «بودا

 هدنغاجوا یرهکی هتد وع هتداعسرد «هرکصندکدشا
 ؛شلوا لصاو هنغلافآ یرصکی كرا بئارم عطق
 ۱ ىلع كناشاب لیعامسا «هلغلوا سم یرادتفاو تیاردو

 زارحا وال دیس هدنګ را ۱ «هنب رزوآ

 هلکعا ر وهظ یمه رام هبیس ور ۳ . ردشم |

 هب وط «كرهدىآ هد ېعرد یغلنادناموق شاب تاذلا

 ید اف

 اغ ۳۳۳

 «هداننا یییدنلو هداروا «هلیق وس رس هنلحاس

 هعقو نالوا چ“ ینتغارف كنيرلترضح میل کب نایطلس

 ینیدلوا ج مو ج ره قلهروا < لی وه هم ولعم
 ا هذخ اط رب ید OA E هب وط «هذهرص

 دصف هنایح كرلاراشم یاشات «بوقیح ندتعاطا

 هکیلکح هنکلتفح كناشاب خطصم رادلع ؛ندن رک دتیا
 هنن راتضح نطصم ناطلس رخو .یدیشلوا روب

 0 هغلرادرس نوا هنتف حفد هل وا لصاو

 هککلیلاو هنس وب ید هجرت بحاص «فلبصت اشا د ییطصم

 . ردشفل وهدکلیلاو و هتسیل آ شب ءقرهل ر ويب بصن

 دین ار سن | لای دا انآ
 «بولوا لغوا كنيلع

 دنوم » هک رد عاش رب شا رک راما هدناتسدنه

 هيمان « قاقتشا ةلاسر» و هتغل ع هلی اونع « ناهرب

 تفه»و « هار هلاسر»و یرنا ییا

EGS 

OPE 

 رد راو یافیلات ضم نا « نامسآ .

 ځد  e.ردشعا تافو هدساردم

Oe ددالیم (SE Acapcl) | تب ام 

 قلا اب كد هنګ رات ۰۳۱ ند ت ر

 هل (تادوتت) یرادح درلتوغ ی شا

 طس وا هبهحاصم هدنسهرا (ناینتتسوح) روطاریعا

 رلکیلوتف .یدیشک ید. هی هینیطتطسق «نوحا كغا

 كنيجم رفا لولیا «بوریک هنسهرص هنعا ینو ۲۰
 رردنا ارجا ینسیط ر و هدنس .

  ۳بهار رب یلەينيطنطسق' (48481) | تپ

 +] كناينيتسوح روطاربعا هک «یدیا

 ینیدلوا شمریو بوزای یواح یحاصن هدنسولح وک

 هسنا رف یاتک و .ردشل و تربش ها اتک رب هک ال

 هي هج زمنا رف هدنکلجنک یول جج وا نوا ندن رالارق
 .ردشخا هجرت

)Agatharchide)اعس اشتنم . 
 دضخر |
 E (اب راق) نالو | فد اص م هنغ ۱ ۰ نان

 E مدق ناب و شا یا هدنس هم دق

 ۰ ردشع وط لوا هنس ۱۵۰ نددالیم بول وا

 19 شم زای یب

 . ردشلمبهل و رە رقف ضعي نکلای هد ندنسکیا

 ا
 ر | سوخ ابا

 یکتفو وا 4 ردهاسر رهام ر شتا ر وهظ ۵ دن

 .ردشخا تراهم زا را هدنرب وصت و شش دروراپ

)Agathar U0)ند دالیم  



 | عا

 ر وهم ر بد هه دامات و هدنرود سلق رب س

 .یدنا راو شازتلکیه

)A thm) 2 Eیعجوا كدال يم  

 «بولوا ندشیفل وم ناو یرصع

 ا راس شسایفارتس كسول
 EE ایلعس (Agathocle) ۳ ا

 ۳۲۱ نددالیم «بولوا

 ؛شعوط هدنرهش (نر) كنهروکذم هربرح لوا هنس

 بولیزای رکسع یسیدنک «نکیا یج رک یردب و

 ۳۱۷ دالیلالبقو ؛شلوا لئا هنسهبنر قلنادناموق

 هبا طبض ینیرپش هسوقاربس هلآ هلیح رب هدنخ رات

 تاواس هبیلاها ییضارا ك رهدیا عنمو وغل ییود

 طبض ییرلفرط رثکا كنايلعسو ٩ مسقن هرزوا

 کا برخ نالسعا هرایلجاتراف نالوا شا
E۱ هحارخا نده رب رح  

 جد هاش رفآ «هرکص ندقدل وا قفوم هغل | هتسهرادا

 رخ وم «هدهسیا شا راک هلرلیلح ات راق بوک

 ان راق «ندن رک دنبا لدتا ب ويم هکح یناظ یسهعب

 ی هدایلعس دم «بولوا روبحم هدادّمسا ند رلیلح

 وا و ؛شلوا روبجم هکعا هداعا ینیرلهم دق تاکلمتسم

 لو «ممشاب ندتقرط (تاغاغرآ) یورو هد هرم

 .ردشعا تافو هدنشاب ۷۲ هدن رات ۲۸۹ دالیلا

 تقو یکیدتا رکسع قوس دیاش رفآ یش راق هرلیلح اب راق

 صرح هتیبلاع هلا عفر ا ثدوع ندرکسع

 .ردیورم ینیدلوا شفای ینیرلیک نوجا
 (زلوو) .ردشعباب هبوب تقو یکیدک هسلدنا یخد دایز

 رب كرەدىا داخلا هيلع ینبم ی (سلقوتاغآ)

 . رد رتا لوص «قرهل وا نداق وب هک «ردشم زاب یاتک

 ن قراط

(AAO) ( ۰ندنسا عس عدق ناب و  

 71 1 تک ! | نوتاغا
  (دیدوا) رویش عاش «بولوا ]

 نددالیم .یدا ییقرو یرصاعم
 «ینبلع ییبه تا ایا ینبد زاب

 رات اعاد «یرهلوا ریاغف هیننداع یسارعش كنتقو

 صاخا یهانکو ضو رفم ضع «بویملآ ند ربطاساو

 1 جار دکمه زاب ید را هکهطم ضم .ید ردنا داحا

 -هنل وب یرهجراب ضعب زکلای «بوسلوا وحس یر
 ا

 نوا هس ۰ ۰

 در دف شا تاف و

  AgAthon) Eئ )Sا ۱۷۸ دالي -

 دسم كد ەن ران ۸۲ ندنح ر

 وم رلاب كن ایلحس لصا نع ا نیشن

2 

 ورا

 اغ

 یرلقدروتوا هنیدنسم قلاپاپ كراپاب .یدیا ندنرېش
 ییئداع كمربو کریو رب صصح هروطاربعا تق و

 نوناک بوک هنسهرص ها .ردشم ریدلاق انا وب

 .روللوا ارحا یسیط رو هدن ۰ كنیم رفا یاب

 هدن ریش ومرلاب كنايلعس (۸۵۸۱۱۵) اه 7
 CAS «یدا ٠ ريق رب

 هی کشا ندنفرط (سون ایتنیک ) یسلاو ایلجس هدنخر
 بوک هنسهرص هزعا «هلفلوا شلدا لتق هلا

 یرلداقتعا هلیسهدایز کو كرليل ايلڪس ص وصل الع

 ارحا یتسیطروب هدنشب كج رفا طابشو ءردراو

 . رردا

 | هناخآ
 [ .هل روپ ا

Uىج كدالیم ( ۸۵۵۱۵129) )س  

 ندن رخ روم مور یرصع

 نانویو «ینګ رات رب ك (ناینتسوج) روطاریعا بول
 یهبتنع تارقفضعب ندنراثآ كننيفل وم ریهاشم مدق

 . ردشقا فیلأت تابقتنم رب رب عاج
 لاش كناب وروآ (۸۵۵۱۳۱۲5۵9) | هس 8

 شفلو نکاس هدنرافرط قرش

 ۵ ( تودوره) هک ءردرب كندعدق ماوقا نالوا

 كن رهش ۷ (هدغآ ) كن هسنا رف

 2 « هدغآ » ] .ردیع دق

(Agatha) 

 اب ور وآ هج وق ك (نیلب) «هدن رلغاط (تاب راق) هل وو

 .یدرارونلو هدنرافرط هیسور ینعب هدنس (ایتیکسا)
 یرصع یج دزد كداليم بولوا ندنرلخروم امور

 ید تقو وا كموق وب ( نايمآ ) نازای هدنرخاوا

 نایب ینغیدنلوب نک اس هدنرلفرط (اغلوا) و ؛دوجوم
 مارو بولفم یرلن وب ET روهشم .رویدیا

 رادقح دن رتسوا ییرب ندنرااغوا یدنک ؛بودا
 . یدیشم ا بصن

 0 هدد س م ۵ 7

 كليا راک روب ] .هراسو س ىل | جافا
 [.هلبروویپ تعجارم هنب رهدام یرلئرج

 هدیرسق لامش لنغاعس دیم زا ۲ 1۳

 «ردرنامروا قاط رب یزیکد جافا
 قصالم هنبراربرب «یک ینیدلشالک ۲ ید كس هک

 هتسارک یلیخ هدنرجما «بولوا یرلجاغآ قیص كو
 ۱ .رلیسک نودواو

 ۱۳ صف رد اه كنغاجس دبمزا | لجافآ

 تهح كازو 0 « رد هیحان 4 ج



 یرلن امروا e قد دادی او دنس یخ

 a )| ی ان

 یاهصف اراخحو ندشلاحر قلود

 یر رکا رک و
 زاورپ یمه وردنا دننک نوچ

 دیفس نارت وبک نوچحه تسار

 زاب تبیسهز ناکدرک مک ہار

 هشیش ندنغاح وا یر

 كناشناپ ىلع رادیلس | اشاب نیسحاغآ

 یرصکی .یدیشفلوا بصق هنفلظفاحم زاغو ترازو
 یتمدخ قوح كب هدنسهعقو یفرو وفل تنغاجوا
 یدنسم كلرکسعرس هدنخ رات ۱۲۶۱ لک لروک
 ؛شلوا رکسعرش قرهلوا یر هدنفیدتل وا داصآ)

 وهظ كنسهعقو سصم «هدنح را ۱۲۶۷ .یدیشق

 هدنک وا بلح «بولوا مركا رادرس «هنیرزوآ یر

 ۔هنلوا نییعن اشا دیشر هنیرب «هلغلو عوقو یازما

 .ردشعا لاصفا “قد

 یتلایا ندو ردق هنس نوا بونلوا نیعت هنکلیلاو

 نکیا یسلاو ندو هدنح را ۱۲۱۵و ؛شعا ادا |

 . ردشغل وا نفد هد روک ذع رپش و

 .اشاب وسخ هنن رو «لرع ندکل رکسعرش هد۱ ۲ ۲ و

 | وا نییعت هنکلیلاو هن ردا یسیدنک ءقرهنلوا بصن

 ندو هعذد جاق ر ارخ وم

 اغ ۳۳۵

 راسناوخ عقاو هدنسهرآ ناشاک هلا نارهط هدنطس
 . ردشع وط هدنس هبصق |

 ۱ مدآ رب عیچشو ور یا ردق ه ر <

 یتمدخ ی هدنسهعف و یرصکی صوصخ | ىلع بولوا

 یدیشلوا لتا هنتم رخ كم وع «هلیسح

 دیو کس نا زن

E ۱.ندنفاوایرهکب  

 اغآ e رود كنب راترضح ثلات ناخ نطصم |

 | كد هرات ۱۱۸۰ ندع رات ۱۱۸۲ و «شلوا
۰ 

 جد هرازو هبر قرهنل و هددنسم ول هنس شب

 . ردشع | لاح را هددب دنف و «شلوا لئا ۲

 نیرخأتم كناربا ۱ یراسلاوخ 4 اغا

 -اوا یرمصع ىج رب نوا كن هوب تره بول

 ۱ كوص كن رع .

 | - وا ندنساهح ]

 . ردە دکل و یاس (ییاغن وس)

1 (Agadês) ك ریبک یارحخګ هداقب ةر روا | س داغآ 

 عسا و ما (را) نالو هدنسهب روا

 ۔وقس) كن (هضوح) ندنازفو هدنفرط بونح كحاو

 کو عقاو هدنرزوا قیرط ناوراک ندیک هنیرپش (هط

 .ردهدن ونح نوک ۲ كنب رهش (طاغ) «بولوا رهش

 سا یدعش

 كي یمرکی شب نوا هتب .هدهسیا شا ل مت یتیمها
 «بولوا هاکتراج رب كوي هلیتفو رېشوب

 9 لوا سه ع کس كنم رهش سداغآ .ردراو یسوشس

 هک ردق هل ره «بولوا نونظم ینیدلوا شلدیا سیس

 «هد هس رلشغا وب ب وسم هتسنح زا یسهعدق لاها أ ۳ ی قر ردق هل اغآ یرعکی هلیق وس

 نالوا دا كن ( ونقوبط ) هد ریش ا ییدعش

 كنکاح رراوح وا

 لوط ٥و یلامش ضرع ۱۷ ایرقن «بولوا یرقم
 .ردعقاو هدیفرش

EE۔ وس هدربک یار (۸۵۱20۵۳) ۱  
 اش نر ۱۱ هلن کت ها

 راو تحرک و هک ار او کا

 ا

 مهم ضعب و «شلوا لخاد خد هنس رد 4هفقلح

E۔اوم ی رع ھ رہے ع یحجن وا  

 دو بوسنم بولوا ن
 كن دنفا د وعسلا وا «هن رزوا

 هلیلهح «هد هسیا شغل و ید هدرلاض و هد رلکلسردم ۱

 .ردشعا تافو هدنخ رات 5 .یدیشلو ی |

Eیصع ییا نددالیم (۸8۵۹125) | س  

 ریس ع ولص ایآ ی نعد (سفا) لوا

 .ردشارتلکیه رب شعا تأقن هدنع دق

e ۳۹۴ریهاشم كنم رګ وسا  

 ۱۸۰۷۵ !دالیم «بول وا ندنم ویعیبط

 «شعوط هدن رهش (ه ر وا) كنسهیحان (د وو) هدنګ ران

 - رق كت رپش نوتس و كنهعمج كلام هد ۱۸۷۳۲ و

 اسم .ردشتا تافو هدنسهبصق (ج_ربماق) هدب

 هناکسم ءیرلقیلاب وص لئاط «رلقیلاب ناتو هدنلاح

 تاباویح نانلو هدنلاح

 هب هیعیبط داوم واسو هدنقح رلباتک قلعتم هنااویح

 نف بپابرا SR رلباتک قوح رب .قلعتم

 د ودعم نددعا هدهیعیبط مولع

 ع «یرلتیغب زو «هعان

 . رد ریتعم ك هع

 لامش یاشمآ نوجسارجا هینف تایر «بولوا 1

۱ 



۱ ۳ 

 هد هیمخ كلام و شا تحایس هعفد جاقر هب ونحو

 جد تبتکم رب بولار و رابتعاو ت a قوح

 یسایمداقآ هسنارف .یدیشلوا لئات هب هب دقن 0 7

 .یدیشل وا لئان هنناونع « ربع » ید ندنفرط

 «ب وشت هدنغاج وا یرهکی اشاب در ۳۳

 :شلوا لئات هب رازو هبر

 نامز كنراتضح ثلا ناخ نطصم ناطلسو

 تكناشات دمع فام مه دنخ ران یر هر هدن رلتنطاس

 «بولوا ایرد ناد وپق «هنب رزوا یلزع کهعفد یعکیا
 وا و ردص «هیتس ر

 .ردشماههنلوا سرس د

 ار اغ ناخ دم اعآ
۱ 

 | الماغا
 جوا شغا ترازو هلیفا (ناخ فصا) هدب رلتنطلس

 رادناود بول وا یدح كیاذ

 ری ع ییا نوا رب نوا ند دالیه ۰ 7 0

 0 نون اغا
 هدنسهربزح هبش هروم لو

 نانو موع ءبول وا یرادمح كس رپش سوغرا

 ینوب «تقو یراکدنیک هنیرفس (اورت) یرارادگح
 لزوبرغآ .یدراشعا باختنا نادناموق شابو سیر
 (سلوآ) نالوا یناقالم لحم كن افس ناتو هدنسس راق

 E هراکزور اه

 نارو ی (ایجفا) یربق یدنک- كنوتع اھا هلکعا

 « راجت ناخ دم قآ »]

 رکا ر وپشم ندن رتهاشداب ناشی

 نامز د ریکنا-هح ی < ها ها دس

 . ردذ و رعم هلیمقا

 ر اغ ود | ی رهش

 -اخ یاتا هدنک و ا ی رپش ]و . رد وم یدل وا شا

 ه دنا (سیازب ر)ینیدل وا شم ا رسا تاو دتا هد هب ز

 لصاح ییالوط ندی هلکعا طبض نونعاغآ یربقرب
 قافن نالوا
 یدنندوع هننط و نونعاغآ .یدیشلو ماتخ هلیسا

ESSیس راق نالوا شموس فِ ۳ هدنمسا  

 لغوا ارخومو ؛شفلوا لتف ندنیفرط (هرتستملق)

 ۔ارعشس رهاشم يدق ناب وت هعق و و 9 یماقتا

 -وا م ُب هدن رو بص هیح اف ندنفر ط (OS ندنس

 یتسود كنسهدلاو (تسروا)

 و شه

 د راشم | 2| هیلع یبه هنن را

(Agamé) 3 E(هرکن) كناتسشبح  
 1) یزکم ؛بولوا تلایا رب هدنس ]

 . رد ررش (تا رکید

 | كوي ندنفرط یر ندراح یاینغاو شا س

 | E چ بن هوره

  aهداما هسوالیحا یهروک ذم كن ونماغآ ۲

۳۳۹ 

E 
(Agamède) ۱و  

 دارم هنس ه دام <« سوی وئور « | .رد وص یرلقدل وا

 ۳ هر ویب تعح

 I EIS (هلودلا دمحم ) ا اریم ۳۹
 نیدلا ی زاغ یرادکح یسهطخ

 1 ریهاشم كم دق نان

 ۱ -ورت) یردارب «بول وا ندننا رام

 - شا ات ییدبعم (فل د) روپشم رار ها (سویب وق

 . هدنسپرحه حمیرا ۱۲۶۲ «بولوا یربزو ل ردیح

 ۳ .د ۱۲:۷ بول هنربش روپاک «هلففل وا لرع
 .ردشعا تاق و هداروا

 - افیح رلتدعم ددعتم هدنلابا (ناف ۱ وتکناغآ
 ۴ را هبصق رب كح وک مقاو هدلح ر نالیر

 او الا ۷

 هناغآ
 هلآ 1 ۳ ها اس ۳

 -ولبک ۱۸ ف (هربآ) هدنسیبغ لحاس كن هطا هک
 ها اش ضرعتع ۰۰

 را ویناپسا بول وا عقاو هدیقرش لوط ۲ ۸
 شک و زود یرلفاق وس .ردشغ وا سيس ات ندنف رط

 یراق و مدق جوا ند رب و ند اشخا یرلوا .هدهسا

 هاب رللاط امرخ و سسوم هنیرزوا را زاق «یرلوا
 زسانم حج وا «یعان وق تم وکح یکلاب . رد ر وتتسم

 یسلاها . ردند دلغ وط نرخ رو اسیلک ر بتکمو

Eردهدایز  . 

 (نوتقیله) كم دق نان و (A gn PP( هناغآ

 «یدا عبنم رب هدنغاط

 هراب رب مات a) ےس وم) نان وا جز یر هیماح عیانصو

 1 .یدرونل وا ره

(Agavé) ۳ 13ندا لاخدا قدم هب ان و (  

 سوی ا ا سوم داو) لمکیتف
 1 .تعحارم هنسهدااه «  سويتش » ] .یدا یسهدلاو

E4یطالم كنتالو زب رعلاة رومم ۱ غاط  

 كنەيطالمو هدنشهرآ ر وصی صخ هاب | هیطالم «تولوا

 0 ولع

 یساضق حج .ردعقاو هدنب ونح ردد هزنم وایک چد

 مکح)و (هنروک ) «بولوا ترابع ند زال قلغاط

 - رمشع د رک مان (یلنانہز) . ردعماج هد ین ر هیحات (ییاخ

 .ردنک اس هدنرلغاط كناضق و ید ی

)A £ 81€0(۱ ٍ | -اوشیم) كندقيسکم  

 . ورقم) كربک طيح رع (۸8378)

 . كناضق

 اه نکا یا ی سه سدان را تب

 رنغاعس  3 CIE WEFهبصق ۱



 زکلاب ؛بولوا یشک ۰ برق ی

 . ردد طی ربات او از یروصقو ییم را ى

 زاغو زا فورعم هيما (لوقش) د ا د و
 هنا كنايق هد راغاط نانلوب هدشنفارطا هک «ردراو ج
 اعم و . . رد راو هراغم هدایز ند رویم اب 6

 ظ وهم یرالوا رش نکسم هدنامزرپ کسا ك كرلەر ۳

 . ردقیقح نایاس یرللاوحا «ندنغیدنلو

 «هدنتلايا (تلوره) كن هسنا رف (486) ۱
 درب وو هدنرزوا یرپ (تلوره)

 رهش رب وک ر هیحات هدن راق وب هزم وليك ٤ ندننصتم

 «یسهکح ترا ءیسلاها ۸۲۳۰ بولوا هلکساو
 ص وصخ هنساشنا نافس «یر وک ندعم «یتکم هن رګ

 ۔اسو ٽحامراپسا «هخ وح «یزب نکلی «یراهاکتسد و

 ریشو . ردراو یرانف جوا هدننایل و یراهق راف هر
 هدایلسرام لوا هنس ۱۰۱۳ نددالیم ءبولوا یکسا

 هناغآ)و «سیسات ندنفرط راینانوب نالوا شمشلرپ
 .یدیشفلوا هیمس « ربخ لاف» یتعب (یھت

 -رابمول) كنیلامش یایلایا (۸۵0۵0۵) ها سنا
 (ه زن وم) كنتلایا نالیف هدنسهطخ (اید

 هدنقرش هزعولیک ه كنیرهش (هزنوم)و هدنساضق
 مقاو هدنرزوا ناچ (هروفلوم) نلیک و د هنیربن (ادآ)

 رد راو ینیلاها ۳۵ ا
 «ندنغیدنل وب اهد هن رق رب رکید هلمسا و

 2 BRIANA هحایرب هنارغآ ) .نوحا

 هعطق (ایلوا) كنان وب (۸۵۱۵۲۳2) ۱ ها رخ 1

 (سودنی) "هک ردغاط رب هدنس 8

 هنی رم (ومات وپ وريسا) «بولوا ندننابعش كنسهلسلس
 قرهلوا هدنفرط بع كنباچ (هوودکم) نایکود ۱

 یبظعا مسق كغاط وہ .رولوا دتم بوج ندلامش _
 لاخر «بولوا دودغم ندهیافع كلام مدقم ندنو ق
 ءیدىا دیحات ر هنساصق (هحشد راق) تانغ اس 3

 رم دا رادودیخ وایف شا ارثکا هک ۱

 قیرف کو

 د(

 .رولیک ود هب (ومان وت ۱

 مت
 ۱ - سم كنهروک ذم هعطو و نت لطف ناتساورخ تل

 | مداپ تان رم (هواص) پول وا روم ر نالوا یزک

 | ید زول وا عیب ۱

 ٠| هفارغآ یعی (وقینافاغآ ) ندنسهروا كن هیحا و ۱

 | ورپسآ) «بوقآ یاچ رب هونج ندلامش هيمان ییاچ "
3 
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 ۱ بارغاز هحوراساو ( ۸6۲۵۲ )

 | ود ناسراو ایزتسوآ (2۸81۵1)

۳۳۷ 

 نوح هرمولک ۲۳۸۰ تثایو دام ردق تعاس |

 قوج بت یمه ۰

 ر غا

 عقاو هدنقرش هزامولیک ۲۸۰ تغ مت رو اود

ANGالا »و « رز » رپش .ردعماج ) 

 عی (درده) یسالا «پوسلوا مسقنم هب کیا هاب راما

 دن اینغاو رابکو سس م هدنرزوا هپ رب نلیئد « ېیآ »

 عساو یراقافوسو لزوک یراوا .هلغلوا صوصحم
 یسدلحم اشا

 یسهینا لزوک كا

Eهلا هناخخس وپقسپو یر اد ۳ هلیغان وق  

 تاسسوم ااو یرلبتکم E سلجم

 ا i راحاغآو ربع و

 یرهش هغارب «بولوا لکو

 ؛یک ینیدلوا یزکر م كنب راوالسا یلامش كنايرتسوآ

 كنسنج تاورخ .ردیزکرم كن والسا ییونج هد وب
 یسهیاع تیعج جاق ر صوصحم هتنایداو رات
 یسهناضنک رب لکمو یتیعج تعارزرب «یک یفیدلوا
 قوح كا هدایزتسوآ هرکص ند (همویف) .ردراو ید

 ید ریان هعفد ٩ هدهنس «بولوا رېش ییهشرپاف

 یزک سم
 بکم كناتسناورخ قاعس ینعی هاتیموق ینیدنل و

 حس . زدن نقره ت راحت وی رب «ندنعب دل ر وق

 هحاسم «بولوا یر كغاخس ج وا ینیدنل و _ هیعطس

ORE۱۶۱۱ ۰۰۰ یسلاهاو «هزیمولیک عب رم  

0 | 

 هدنف رط لامش كنایاپسا (۸8۲۵02) | اد ا

 كت رهش (ایروس) و هدنتلایا (ایروس)

 هبصق رب یزکم اضق هدنسیقرش لاعش هزنمولیک ٤

 یربن (هرا)و هدا كنغاط (وباقنوم) هک «رد

 بول وا عقاو هدنرانک ییا كنناچ (سلیک ) ندن رلعبات

 هدنرزوا كاچ روک ذمو یسیلاها هدایز ند ۶
 كق رط چاق ر .رد راو یسیربوک شاط و لزوک

 اج هعقدلوا «هلغلوا مقاو هدنقاصتلاو عطاقت لحم

 رولیا) یہدق مسا «بولوا رہشرب یکسا
 -اقیرمآ س .یدیا (یحروفایغ) هرکص اهدو (یج
 كحوک زر هدمسآ و جد هدنن روهج (رودآوقا) كن

 راو هبصق « هقالم کی » ینعب (هغالام ه ون ون) ۳ رد

 بونح هرتمولیک ۱۶۰ ك (نایابو) «بولید ید. |
 . ردعقاو ا

 2 سو
 رد هیحات 2 ه دئس

 .اضف و قاععس دج كشالو هب وق

 ۱۲۹۶ هک

 ءا روبیک بولوا عماج لاها ۲۷۰۰و هلاخ



 1 ر غآ

 .ددشعلوا لیکشت هیحات ر «ك ره ربدشل رب هلیس هیح

(Agrianes )ات یر جرم  

 منا كنیاچ ( هتک را ) ندن رب و نیر

 1 :هلب رو تعحارم هتسهدام « هنکرا »] . ردیع دق

)Eu6e( ۰ ۱ندد رک كنس ریکد رلدطآ  

 ءبول وا یسهظا دون لا هر زوبییع
 كانو رار هل را هطآ كح وک یک هدنسیقرش لامش مويلا

 «بولوا (ایوا) یعما لصا كنهطآوب
 هک ود( وہ روا)هد یعما ك زاغوب یکهدننک وایزکم

 ندن زک مو «شاوا لصاح یمسا زوبیرغآ هلیفی رح كنوب
 لحاس كنانوب هطآ و .ردشفلوا ےمت یخد هیهطآ

 ایر

 هبقرش بونح ندی ى لاش هدنسش راق یسقرش

 هدلکش رب مظتنم ریغو نوزوا رولوا دتم یرغوط

 هب کیا زاغو يهدنسهرآ كنهطاوب هلا هرق «بولوا

 ( یزاغو یدنالا ) هنیکهدلاش قرلوا مسقنم

 ییا وو ؛رونید (یزاغو زوبغآ) هد هنیک هدب ونح

 ردقوا هبهرق یحاس كن هطآ هدنطالنخا لح دزاغوب

 دیک رب هدشعسو هزم ٩۵ قحا هک «رودا برق

 هد هطش و ید ی رش NEE «بولاق

 هلیس هطساو یربوک ر هلأ هرق ریش .هلغلوا عقاو

 نوا نواب یراق رط رای .رودیا طالعخا

 هدنلاش یابننم ESE هزم ولیک ییا

 ا ااا الر نالوا
 «هژبمولیک ۱۹۵ یبظعا لوط نالوا هدنسهرآ یور

 ۵۲ هدمدنل شیثک كاو « ۵ هدنلع راط لا یاو

 ییهطآ و یزاغو (یرکیرت) یکه دنلامش .ردهرتمولیک
 سولغو ندنغاعس ند زا ینعب (هدیویتفا) كاتو

 «ندنسهرب زج هبنش ( هعلماب )۳ نی هلن یرفروک

 ندنسهطا (وردن 1) یزاغو (وروا) ید اب ونح و

 د زاغو

 قلغاط هرزوا تیموع یسیضارا كنهطاو .ردشمربآ

 -وک و یراهرد تنم داع هدنسهرآ كرلغاط «هدهسا

 عقاو هدنسیغ لاعش .ردراو ید یرءهووا كچ
 (وسید) نالوا هدنرلطسو ٩( 6 ۵ یغاط (ابنتیل) نالوا
 كن سهلجو ۱۳۰ و ۱۲۰۵ یرلغاط (لیدنف) و

 هرم ۱۹۰۸ ید یغاط (نلد) نالوا کسکو كا

 وفرا گو شا رر دعانا
 هاب دعای بول وا یمهووآ (هتنالل) نالوا هدنر
 ایم لزوک تیاغ هدهطآ وب هدع دق نامز .ردروپشم

 هطآ وب فرط رب چه كنانوب .یدراقیج رلرمم یک

 اوج لزک ص ید

۸ 4 

 یاش نی بویلوا رادل وصحمو تال ردق

 . یرلحاغآ راسو رانح « ماچ «هشیه یرلغاط هدنف رط
 ۳ یرلقدلوا روتسم هل رلاعررم لزوکو هل رلنامروا یوا

 تابوبحو قوج ید یرلغاب هیرلجاغآ نوتیز «یک
 . ناقشیلاچ ك یسیلاها قح آ ؛ردلو یالوصحم رتاسو
 «ندنغب دل وا مظتنم ريغ ید یرلل و «یک یراقدلوا

 . ردشم هم قر هدنسهح ردیدادعتسا یورو ترا

 » یا یربغییص » او « لو یرغیص ) یعما (اب وا)

 یراریغیص كنهطا و هدعدق نامز «بولوا كمد |
 وکسح هو هک رکھ یدمش هود انآ رومشم

 (سیکلاخ) تاک رم . ردق و یراربغیص رکد نا اس

 | كرىقاب نلید (سوقلاخ ) هدناسل نانو یسهیمن

 وو ا ا هک اما ند راک
 نوک و . ید ربنلشيا یاو «یدنا قوح یرلن دعم

 یونس «بولوا اب رغم ییدعم نالپراقیح هدایز لا
 و دو را هل نا راطق كي شما ۲ ىللا
 یسیجنرب هک «ردراو یسهبصق چ وا هجلشاب كنهطآ

 یربش ززد غا نالوا یزکرمو نلیئد ید (سیکلاخ)
 كنغاط (سایلیا سوبآ ) هدنفرط بونج یسیبنکیا
 6 تی bini û E ® Û تو ف نانو ا ا تا ر کی ااا ست سس از ات واو ءراصح لزق نعت (وتسراق) نالوا ا

 |. ردب رهبصق (یروخورسکا) یهدلامش ید یسیجنچ
 وا

 -وهج (ایر را)لو (سکلاخ) یرلروهشم زا

 «اتودک ام هلی وق یرلت راس هک ءیدا یرلت ر

 ادب ید ٽاک لټ سم ماطر هدنلحاوس ایلاتاو ایلحس

 «شمک هنطبض دب كش ر وهج هلا هدعب .یدرلشعا

 راتلاموز اناعتمو ءیررادمح ابودک اه (رخ ومو
 هدنسپ رجه خیرات ۸۷ ۵ تیابنو «شفل واطبض ندنف رط
 -الح كن رلتمضح یا ناخ دمج ناطلس حفلا وا

 ۱۸۲۹ ؛قردشوا قالا هدیامم كلام هاب رلتد

 و هدننامز ییالقتسا نانوب عفاو ORES خراب

 «بول وا مسقنم هاتو چوآ ها .ردشغلوا كرب هتلود

 وتس راق یزک م كنب رب ند راض هقشب ندتلایا کرم
 0 9 ید یک كن رکیدو

 هتب ر وهج جاق رب هد هم دق 4نم زا هطآ و

 یحدردرب قم هتلایا و قرهلوا ترابع ندرلهطآ |
 وتسی راق ید یسهطا وریکسا

 وا عماج یه رف ۰ اب رقت هطآ .ردقحم هنساص

 هک ؛ردیشک ۸۲ ۰4۰ یسیلاها كلتلایا نوت بول

 و < رد وسم هنتسلخ دوان رآ یرادتم را كران وب

 , ررر اسم یزآ رب كنب ران انل وب هد رک
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 او یسهعلق ۱

 السا لاها قاطرب نالا هدریشو .ردشللق رهناریو _
 . ردهدقفل وب همش 1

a. 

Cha1cis, E0-( سیکلاخ د وخاي ز و 
  (ripo | 297دا بلا شاد زیارت بت

 تلایا «بولوا یزکرم كنسهطا زوبغآ نالوا یک

 ر راط نالوا یاتمه E یک ات

 هدن رزوا كنهرب زج هبش كحوک رو هدنرانک زاغو | ۱

 ره هللا یرپوک رب هلیسءهرق كناوب «بولوا عقاو "
 هبش ینایل ؛بولوا یسیلاها 19۰۰ كربش .ردطو _

 کسا رب هدنشاب كنب رپ وکو «ردهدنفرط لامش كنهریزج "
 ماطر زستیها زکلای ندرہش یکسا

 ند زوسغآ هدننامژ هیاعع تا

 موم ندا لاح را اربخا هک «ردشعشتب لار لیخ

 .رردندلج وب اشا یعص یلغواو اشاب یاس
 (.Vipsanius A — سویاسی و

 ااا بول وا ندن رالازبح امور ( 23
 یداع رب EEE «شعارف ینهجوت كسونسغوآ

 ىلع لا هلی ارد درج ملات ینیدل وا ب وسنم ههل اع

 لوا هج هی ره . یدیشمقیح ردق هدنانه "

 حج وزن ی (ایلو) یرق كسوتسغوآ و شوط
 ۱ ۲ دالیلا لبق «هدهسا شفاط یدهعلو هلکقشا

 اہ غآ
 -وهج «بودا تغارف ندقلروطارمعا هسوتسغوآ

 یتعصن و «هدهسیا شا هیصوت ینسخا هداعا یر

 . ردشع | تاقو لوا نت تا ه دنخ رات

 ل دبعە مان (نوثتناب) روپشم كنامور .یدیشم هفلک د

 .ردشفلوا سپسأت ندنفرط ایرغآ لو وص چاق رر "
  تومرب یرلغوا بوقارب ربقر هلدالوا كکراچوا "

 .امرج) (هنیبغآ ) یربقو «شلوا توف هلعي

 هام یا

 .یدیشم راو « (سوقی

Agrippa de Ne-) |) „| ° ۲ ۹ 
 داد زیم ۵ رد 0

 ۱ فوسلیف رب شغوط هدهیولوق هدسنح رات ۱

 | لیصح یونفو مولع نالوا لوادتم هدننامز «بولوا

 ج ون روت «سراب «هس ول وق ءه رد ول و :شعا

 ندقدشاغوا هلیسیرد تقو ررب هد رارپش ع روبرفو

 یسهدلاو كنوسنارف یر نارد هسنازف «هرکص
 رس كرباکا ضع راس ارخ وعو كناربیول) لاوواس
 ؛شلوا ییبط
 ییس هفسلف تننامز .ردشقا تافو هدنسهناخ هتسخ

 ۱ لوبقم ید هتسلف ییدشا ما ربلا هدهسیا شا در

۳۳۹ 

 .هلکعا ی وعد ۱

 (ها و غ) هد را ۱۵۳۲۵ تیامو
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 .یدیا دقتعم یخد هرعهو لطاب یاسیبک «بویلوا
 كن ون یرروپشم كأ «بولوا ع وبطم قران ثایلک

 وا هدنقح یناعجرو مدقت كناسن ةشاطو یت مدع
 .ردیاتک کیا نال

 یربق كنابغآ )Agrippin6( | هنیپ هند غا

 وا یسهدازهعرک كس وتسغواو

 هسهدیج قالخاو سوما و هلیلاجو نسح «بول

 هب هبروس ربارب هلا سوقینامرج ییوز .یدیا رویم
 امور ینیدامر كنسهحوق ندیاتافو نیزسنآو ؛شقیک

 یغیدالوا ےمس ندنفرط (نوسی) «بورتک هب

 نوجا كمەمروك تازام نوو

 ربی) روطاربعا .یدیشغا راختنا تیص كن هنيب یغآ (

 «شقا نن هنسهطآ (هیراتادناب) كریمهکخ یت رکو

 ر دتبا فلت ندقلحآ هدنح را ۳۲ كدالیم هدارواو

 وغیلاق) یرب :بولوا یلغوا کیا كنيداق و . ردشم

 رد(هنینب غآ ) نالوا یسهدلاو ۵(نورت) یرکید و (ال

 رادیس امور (۸ع۳10۵ذصم ) |هنپ هند سا

 شل دفن ] ها سوقینام رح ندن را

 -رابونهآ سویئیمود) «بولوا یربق كن هن غآ هج

 ماظ نالوا روطاربعا ارخ ومو «شمراو ه (سو

 كنس ەج وق كلبا ردهم تک هايد ی(نورن) روپشم
 ۔او « (سودوالق) روطاربءا یع هرکص ندنتافو

 .اربعاو رک هنیلا نوت یموکح روما «بور

 جوز « (نور) یبغوا ید ییایواتفوا یرمق كر وط

 نوجا قمریدتیاط دهعلو یلغوا یدنک .هلکغا

 قفوم هدیعب ی (سوقیاتب ر) یلغوا كروطاربعا
 وقروق ردا راکفا لیدب ۲ رخ وم «هرکص ندقدلوا

 روطاربعا نورا لغوا . ردشعا مش یتسهحوق هلیس

 «نو_ڪکیدم هکح قئالخادم تنسهدلاو حلوا

 ییرها قمریتاب هدنیکنا بوریدنیب ه یکرب یسیدنک
 یددسیا شاتر وق ندهکلې و هنیسغآو ؛شمرو
 -رعم طباض رب «هدنسیدالیم حمیرا ۵٩ ینعی اا

 اسد تیافو قنسح هلیسهدایز . ردشا ربدتا لق هلیتف

 . یدیا نداق رب هلاظو هس

 لحاس كنايلجس )Arigente( هد را

 رهش ر كوپو یسا هدنسب ونج :
 ربح) هدنن اب كن راهارخ و یرهارخ م ویلا هک یدبا

 كرهش و .رویلو هبصق كحوک رب نلبت اد قم

 -زب و هلرللکیه من ص ا 3و قوح ید اعم



 در غا

 ۵۸۲ دالیلا لبق .یدنا نیم ها هب رام تان

 | هلث روهج تقو قوحر «بونل وا سیسأت هدن رل رات

 دل رارادح ماظ اط رب رص ندقدشلوا هرادا
 شمک هتطبض ك رایلهس وفارس هدو ءشعشود هنیلا

 ندنفرط رلیلحات راق هدنخ ران ۰ ٩ دالیلا لبق .یدبا

 د و ین سا وا بیا و طیف

 «بوک هنطبض د كرایلامور هدنح را ۲۱۰ و

 2تا درب عام وص ندرلیلامور رار هلا لیس

 هدنلخاد یسهراد هیمالسا كلام تقو لیخ ءكرهک

 رایلا ت وغارآ «رازسنارف «رانامرون هدعبو «شفل وب

 یموکح یوانو
 E دن اب هدیل وطا ۰ ۳
 ا غاط ییعا

 شلو ترش عسا (ثارارا)

 RS هنسه رادا

 وا «ندنه دل وا

 سا FRENS 4 تارا رآ »] هرات وا ناب ه دہ رص

 [ هل ر ویب تعحام

 | هلوق ت غا

 .یدیا یردب ناق ۵ (تیس

 ندنرارادیس امور (2]۸۵۲160)

 - ا) روهشم خروم «بول وا

 نددالیم

 -رط (نایساپسو) .یدیشعوط هد ریش (سوا رف)

 كنيلاها ؛بولوا رومأم هنهتف كناياترب كوي ندنف

 لوا هنس ۰

 یر و ؛شلوا قفوم هنعتف رباب هلیتمواقم هنادنعم

 .یدیشعا فشک یفیدلوا هطآ كتکلع و قردلوا
 لاک «بولوا رومآأم هنسهرادا درب ییدتا طبض

 هلاخدا هتیدم هرباد یبیلاهاو شا هرادا هتلادع

 | ۔ود) نالوا روطاربعا ۵ د ه ر حص وا «هدهسدا شعيل اج

 ‹ك ردیم هکح یننایقف وهو تاح وتف كن و ( سون اینیم

 فو ی دیو را ۸۵ یسیدنک
 ۵5 بوری هداوزنا ینیرع هی .یدیشعآ هتبکن

 -اربعا هروک هنهدنلوا نظ «هدلاح ینیدلوا هدنشاب

 . ردشقعا تافو ًاموسم ند فرط روط

Rodolphe ( — فودور | 11 
 غ رلد اهكناي ا( Agric | هلو رع

 هدنح رانا ۶ ۲ كدام تولوا ام هفسلف هدن رېش

 تافو هد ۵ و «شعوط هد شب ( هکنس وغ )

 ءا در یس ردن لوصا یکسا هدا وروا

 دهح هدایز كا هنسایحا تل دن دح مولعو نونو

 امدا ناغوط ز نسادد و عاص بول وا ند رلن دنا

 . ردشم زاب

 ردا

 ۱ ( تیسان )

 غا ۳۳۰

 .ردیسدنک ندا نایب لوا كا ینموزا یهلعت
 .ردشفل وا سند و عج

eTناز  — (Jean Agricola) 
 3 هدنس هطح (هسقاس) كنا هلو رع

 . ص رات ۱۵۲ و شغوط هد رات ۱6۹۲ كدالیم

 یرات 1

 .  یدجوم كفلناتسنورپ «بولوا یناحوررب شا تافو
 ۱ قلعتم هبهذمو ؛شغل و ندنساقفر ك (رتوا) نالوا

 اما تورد كال نالا «یک ینید زاب راب اک ضعب

ad 
 ۱ «بولوا هبرق رب هدنراوج اراخم | ء

 ۴ یھ و

 نیس توتا  Oدعدواراو (هتس وان ) هج ۴
 یدک نمر هیچ دک اف هب رف هرق كنغاعس و تیالو 1

 هبتصق رب  ۰ oمر ۴
 (هل روط) یدنلامش ردق  OEتیاغو هدنکشا ۶

 ندنحصا كندیصق .ردعقاو هد رانک كنءووا رب تبنم ..

 رب هلا اورا ینیرلناتسوبو هچجاب ںیاچ ( اسبع) نکی
 هنر تا 0 قرون ماد ۲

 کهدنلخاد یماضف هیرف هرق « بوقآ یرفوط
 هتصف .رولوا بصنم هنلوک (یش) ۱۰۰۰

 هد و منشا

 رود هلا وص «یسهشرباف ڈيمرکو هلغوط ۳ ءیس ۱ .

 بتکم مور ۲ و مالسا ۱ نا ۳ هلیس هناتکیلیپا

 یرهریس لزوک تیاف هدنراراوحو یسیادشا

 كىو لز تاع «بولوا قوح یرلغاب .ردراو

 .رولوا یناجارخا هلتیلک لا بارش ر روپشم

 .رشیت خد كساو لا «ماس وس هقشب ندنابوبح

 وايش س يليخ  ES.رونل وا حارخا هراراوح

 نوف 7 ونالغا || ) )Ag1a0phonه نددالیم

 سیلک 1 « قیرش عماج ۱ «یسلاها ۵ ۵

 مال سوشاط لوا سه ع

 .ردماسر رب شقل د ر وهظ ۱

 هدب ریطاسا مدق ناو ( 48126 )
 ندزو رط راتینال و( نما راخ)

 او « تفاط) »

 ۔رکید ر را كن رب جوا نان وا همس « برط»

 رتو .یدیا ( ینیسورفوا) و (هیلات) یرلمسا كرا
 نریم هدتاور 7 رکیدو «كن مشق اوک هدشاور ر

 ۱ هسالغآ

 ىع ( ¥6141, 6۲۵608 سینارغ)

 7 یسههلا هقالعو قشع «بولوا یرربق كنهرهز 4ا



 و غا

 هب هک اوانصو قوذو«روللو هدننیعم كنم ره ز نالوا

 عراشا نو ز وا رر هک .یدرلروشل وا دز لکوم

 ریوصت هدنروص شلراص هنیراربربو قالبج هاکو هلا "
 .یدراردا میس ر و 3

aق رود رول 9: و ۱ واس كنتالو هیوق | ۰  

 یکم هیحات a نوسالغ

 ف ا ی و
 ۔ونح ردق هرم ولیک ۳۰ كنهط راپساو هدنفرش ردق

 وص 5 5کا ی ونح تكنغاط وا

 عقاو هدن راسي لحاس كياچ كچوک رب نلیک ود هنيرېغ

 «هرزوا قلوا ص یبهلج « و یسهباخ ۳۲۹ بولوا

 .ردراو یسلاها ۱۷۰۰

 ونج قرش كاضق بول وا برابع نده رق ۲

 یسهیحات نوتسالغآ دوو

 اف ها تا 9 ن
 «دیج ندنفرط لات قرش .«هلغلوا عقاو هدنسیب

 ناب

< O 
 دودعمه هل رافاخس هک ید ندنفرط یونح قرشو

 ین «بولوآ ردق یک ۷ ۳
 هدنتکم ناییص ۲۵ دوخ وم هدهیحات نورد .ردلس»

 .رویدنا ماود ناد رک اش ثانا 5۷ و روک دن ۱

 ید ینمرکد ۲۱ و یدنجس ۸ .ینیرش عماج ۸
 . رد راو ۶

 (هرعب روق) لغ

 ۸۰ «كرهدیا نایرح یغوط هقرش هلاعبت ندنغاط

 قوح ر نالوا شخحاو ؛عطق هناسم كەرەم ولیک

 نیضازا یمدنفا طا تنسا رع
 هدنن رق یسهلکسا (سراقراب) «هرکص ندک دتا یس

 .رولیکود هریکد یا
 مس

 | صوصتغا

 ]. هب ر ويب تعحام تم دام € و

2 
 [.هل روپ تعجارم هنسهدام « موت

e ۹1(الاعاوغ) كنیطسو یاقیرمآ  
 هک ردناکرزو تلتسکو هک

 «هدنسیب غ بونج هزتمولبک ۲۵ كنبربش (الاعاوغ)
 ٩۳۳ ۵ ۱۷ لا لات رخ ۱2 ۱

 ۳۷۰۳ ندرحم یاذح «بولوا مقاو هدیرع لوط
 هع دف هلا لاها عاط و

 ۰ رد 3

 قرش )ید و كنهسنارف (۸۵11)
 هک رد رهن ر هدنتلابا ٤ هن ریپ

 دروباب كشالو مورضرا

 . رد هیحات رب هدنساصض و قاعس

 روت كنغاعسو تیالو مورض را

 رول »1 ۰ رد هيحان رب هدنساضو موت

 . رد راو یعافت را هرم

 ا كنسهبصق رود رو هک «رده رق گوی

 ۱ نالوا لئاح جت كن و ها هطراپساو «هدنن

۳۳۱ ۳ 
 ثاهوا) هلیسانعم « عاط نان مقشیف وص » هدنناسل

 هتکلع هلیش رحم كسا و رلل ویاپسا «هلکلنید (اهلامز

 و O ۱۰ ۱ ها دالیم .رد رلشع د (الاغآوغ)

 قییضت ندرحشا راوص نالوا شلوط هدن رعا تكناکرب

 نافوط ر ندونو شلکود هب یراشیط یقروهنلوا |

 .یدیشمصاب وص ییربش الات آوغ «بولوا لصاح

Eید وې ر كناياپسا (۸۵۷۵00) ۱  
 كداليم «بولوا ب وسنم هنس هاب اع

 تافو هدنخ رات ۱۸ ۶۲ و شعوط هدنح رات ۱۷۸

 هسنارف هدنکلعک .رد رکناب ر نکن ز تیاغ شا

 یرواب 1تن وس لار ۳و
 هغلخارص «بوقیح ندکل رکسع هدعع :یدیشلوا

 ضارقتسا چ اقرب هداب ور وا نوح ایاپسا هلکع اك ولس

 ندنفرط ودنانیدرف یحدب نوچ دل وا قفوم هنبدقع |

 طوت .دسرابآ :یدینشوا فلت هو کز
 «شم ردا یتسیرب وک (سد) یف مصم اک بود

 .یدیشلوا قفوم هغمالب وط رامسر لزوک قو 13
 كركر وب (۸عاته de ۲۵۲) وا دو

 ندنربازح روسآ | نانلوت 9 هدنلا

 مس ۵ دن سلب ونح لحاس كس هطآ ) لکیم اس ۳

A E 9یسیلاها  

(AM)و یاشما ( ال ا هدیطس و یاش مآ  
Iندنریازج  E 

 ںےغ لامش كن كنتس هطا (وشر روت روب) نانا و هدنفصت

 ها ۰ بول وا دیص كح وکر کا

 2 .ردراو یسل

 كنيطس و یاقرمآ SS سرا
 وا رر هدنش ر وهج (رودآوقا) ا

 ۵۰۰ یسارج .ر ولیکو د هښغامرا (وان) «بول

 نوصکن دکود یزو نکلا قوح . ردهزبمولیک

 رایسا و نالوا كم د « وص نکن ز « هل ویاپسا

 نالوا كعد « قامربا نوتلآ» یک ینیدنلوا هیعش

 ردفورعم ځد هلیمسا (وروا لد و ر)
SAGE) (AGUAS) TOTها  

 نم 0 ساوغا

 وق) هک ردرهن رب ردیا نایرج هدنرتلابا (لئورت) و
 هدنن رق (زلاس لد ورد ناس) «هلاعب ندنغاط (نولاق

 «هرکسن دقدلوا دنا بورک هتل آ یزایق تخاط رب
 1( «قرول وا طلغندنسیب یعریسا (نلا) هدیغاشا (رایبل

 ید ییرهم (دسانلا) هدنمسوم روغای «بوقیح هليا



 اا

 ندکدشا مطق هفاسم كلهرتمولک ۱۰۰ نا ذخا

 .رولیک ود هنغامربا (هربا) ندنلحاس عاص «ه رکص

Aguas Calientes E 

 ر قناص » ی | سنایق ساوغا
 برغو لاش «بولوا تلایا رب هدنراطسو كن هقیسکم
 اهدو (هرایالدآوغ) ًابونح «(ساقتاقاز) ندنفرط

 ندنفرط یبونج برغ «(هراج | یداو) یسیرغوط
 ( یسوتو ییول ناس ) ید (ةرش «(وتآو انآوغ)
 ۲۲۲۲۰۲ لا ۲۱ ۳6 و طاحمو دودح هل راتلایا

 میم LN یفیشکمهر E صرع
 مسا و هن .ردعقاو هدنسهرآ ییرغ لوط 4 هلا

 هزنم ولیک ۱ ۵۰ كن رهش وقیسکم 6 کش نالوا ی

 وص» یتعی (ایرفاربس) تلاپا و .ردهدنسدب رع لامش

 ةاو ةدنسهام نف كنهلسلس نلید « خاط قو

 بغ «بولوا كسک ویو قلغاط فرط قرش «هلغلوا
 وک ذم لابح .ردراو یرهووا تبنمو زود هدنتهج
 4 (لرول هد ورح) نالوا یسهورذ كسكو كا كنهر

 (وژنپ ناس هد ور) .ردراو یعاشرا هم ۱

 هبونح ندلاش یر (ستنایلاق ساوفآ ) هلرکید مانو

 داور لوک ربع نو روا كدا یرغوط
 جاوا نالوا ص وص هب هل دتعم ملاقا .روبدا لیفت

 .رولوا لصاح یشماق رکش هدنرفرط ضعب هلئابوبح
 تیق یذ «یک ینیدلوا روتسم هلرانامروا یرلغاط
 یرلقاج وا یشاط ایفارغوطبل و هرم «شاط «یرلن دعم
 تلایا .ردقوح یرلهعلبا ناریدنارق یمسا و هتلایاو
 رکید هليا تلایا زکرم «بولوا مسقنم هیاضق ترد
 نوقس ر) « ( ولیولاق ) نالوا یل زکر كناضو ج وا

 رپش هقشب ندن رلهبصق ( سونایسآ ) و (سومور هد

 وا ینک ۰
 لاها یروصقو ندهعدق لاها ردق یسج رب «بول

 یسیلاها . ردق وب یسهبصقو

 "هل اسا ران و هک «ردزلم ندلویناپسا هلبا هیلصا

 .راردملکتم هلیناسل
 ~~ مس

 الا ساوغا
 نالوا یابه ا نیا وک

 تباف بول و لوا رمش ر یرکم كتلابا نایبلا فن

 | مطتنم یراقاف وسو عقاو هده و وا ر لزوک

 طاع هلرلهجاب لزوک قنارطا .ردیداع كب

 و ا 3 هدب رب ندرلیوک ی هد راوح «بولوا

 یسهینا

  EESره رله وا عضو هلتتسانم و یا ۱

۲۳۹ 

| (Aguas Calientes) 

 ا
CR ONL4ا لامش ضرع  AEد و  

 ۹ افا

 .ردراو یسلاها تولوا هدنعاش
 ۱ EE 1 مس س
 هدیطس و یاقرمآ (۸۵۱۵0۵02) اشا 5

 زارتاب تار ل

 را ۱۹۰۸ و هدیرغ لوط ۳ 6"

 3 ۳ كلوک رب یم هما و هن هدنش روهج (رود

 5 ندا ربک طبحم رج و مت هزیم ولیک

 .دقیراف ر i> واوا دیصق 9 هد هفاسم كل« زنم وليك

 .رد راو یراح لیخ و یر

 روغ زار رس "|هتنک اوغا ق ی ؛قاجص رب (AgUaQUC) و
 ترش لام هزام ولیک *YA كنب رهش زابوغو هدنتلابا

 نوا هدنراراوح بول وا دبصق 9 عقاو هدنسسق

 هدنګ راب ۲ كداليم هبصق و .رد راو یرلن دعم

 ّ ۳ .ردشغل وا رد

 بک نر و هل: ا ۳

 94 هدکتس هب وا تب هبس نالوا

 یرغوط هلاش هاناعت ندغاط وو عاط كحوک

 بصنم ههایس رح هدنفرط قرش اب رس قردقا

 2 رو دی رستم مسا كيهرد ۳ نالوا

 9 دریکترو و این ایسا (Agueda) ار 1

 یه ی رم
 لاش كفاط (هناغ) ه لس رق ید ودح رکنرو و

 دادوح)و «ناب رح < یرغوط ا ها اعم ندا

 هب راب) و نازیدا او مه ندنحا كن رهش (وش رد ور

 ینیدودح ریکتروت هلا ایناپسا یغاشآ ند (وقر و هد

 ندک دشا هد هفاسم كله زم ولیک ۰ «قرهربآ

 امرا (ورود) ندلوص هدنن رق (هولاد هقراب) «هركص

 هخعارز «ندش دلوا نرد یسارجم .رولیک ود هنغ

 نایاش ی راع کا كنسداو «هدهسرویلوا یسهدناف

 هن راعشا قوح ر كنسارعش ا ایسا «بولوا اس ات

 .ردشل وا هيلع یتبم

(Agueda) 1 ۳ 1ایا (ورود) و  

 (ور وآ)و هدنساص لر تست

 رج هیحات ه دن سقس بوح هزنم ولیک ۳ ۰ كن رهش

 -ه زد رب ند راعي ات ى (هغوو) هک « رد هبصق رب یک

 عقاو هدنکنا یرغ كنغاط (ولوماراق)و هدنرزوا كن

 كنس ەہحان س .ردراو یسل اها ۳۲۵۲۱۱ بول وا

 .رذیشک ۱۷۰۹۰۲ ینیلاها

EI ۱۳:۷۳ pA 
0 / Û 

a E 

۳ OPO ۸ ANNE IENE 

SDN adv ae CES 

 ؟



 .ردهیحات رب

 زن

 ۱ O رم افق یی تیمش یی اش رز نیر ی تا ی نامش ی نا ان

 را نیز فن

 ھىن ەش

 .روينلا

 . رد راو یرلن دعم رقابو

 | سوت
 تعحارم هتتش هداه ی ربش وص «|

 هدنساصق یربش وص لانغ اس

 ٩8 روی ...
AE 3بونح كابناپسا ۳  SSپای  e 
 ہط رق و هدشللایا هبط رف :هدنفرط 7 ٠

 یلهرظنم لزوک تیاغ هدنبونج هتمولبک 4٩ كنیرهش |
 نر بول وا ریش رب عقاو هد رزوا هپ ترد

 كب مدنراوحو یساوه لزوک هداعلاقوف ءیسلاها 9

 (الین وم)و «ردراو یرلغاب هلبراجاغآ نویز قوچ

 دل رادب الباب بارش ر لوم اوا هلیماب

 ندن رب ات ل رییک "یداو ییاج (هراق) نک ۷

 مدایو هدنفرط بونچ ك رېش .رولیکود هنبرپن (لینج)

 یرلقیلاپ هاب رلعسا (ن وقت ر)و (ران وز) هدهفاسم قلتعاس

 و یراوص ندعم یلزوط ضعب و لوک کیا توج

 .زاربد AB) 6 18 1 ی

 هدنتلابا مو ه دنسیقسش

 هدنسب ع بونج هزم ولیک ۰ (هیسص)و

 اھا ۰ «بولوا هبصق رب عقاو هد رګ لحاسو

 نوسر وق هد راوح و یسهعلق رب «ینامل یا «یسیل

 ".ررد ید (82۲ 10۵8 .de 95 A8 و

 سچوغآ ند: راهطآ هب رانف (۸ع۱۳69)
 -رانق كوي « ی۶ (هب رانق ناغ)

 ۳۳۰و هدنکتا كنغاط (قدایآوغ) هدهطآ مان « هب

 E «بولوا هبصق رب عقاو هدعافنرا كلهزام

 .ردراو یسلاها
 2 ر. چ اب ۳ E (Agobard) اب | ا ہال A b di ام

 هدنح راد ۷۷٩ درام بول وا 5

 (نویل) هدهسنارف :ردشعا تافو هد ۸۰ و شغوط

 | (رتول) یشراق ہ (راود یبول) لارق «نکیا یسوپقسپ
 تر ؛شعی راق هلالتخ | نالوا شرود ند نف رط

 زاب رلب اتک صم و دنیح هين د ا ضع و هدنېاع

 .ردشم

 (هن وراف) كنهسنارف (۸۵۵۷۱) ۱ تن 5

 و ره)

 هغ «هلناعبت ندنغاط (هسونیپسا) عقاو هدتلایا (تل
 ند 5 ه دنس هبط وح

 ید ه رق كوب ینا داب اسا «هلععا و بس

۲۳۳ 
 وا و «ررک هشتلایا (نران) كل رودا نایرح یغوط قرش راصح هرف هدنتالو سا ویس

 «(زبساق) فا اورا فرط تب وشح كتلايا |

 كرهک ندنجما كرادبصق راسو |

 .رولیک ود هرم (نرات)

 و غآ

 (رووال)
 ندنالخاس لوص

 هزم ولیک ۱۸۰ یشارجم
 لوا حاص هنیافس رس قرط یغاشآ گلاب ءبواوا

 : ا لاا . :(روحا) داوخنات | 1
 ذم هدهسدقم تک «بولوا ندنس روع

 كناتسح ولی AEP روک 1 ۹
 1۳۰ بولوا ربا ر هدنفرط قرش و

iنی زاپ كناتسح ولب . رولیک ود هریکد هدیقرش لوط  

 .ردند زار رادقلالیلق نایهوروق ید

 بيرق هننیع لحاس هدراقو هرم و لیک ردق ۰

 كناخسدنه هک «ردراو را هلیسا ( رادتف)

  EESجا ۵

 . ردن دی رهاکثر از روپشما ك راو دته ی هدنف رط بع

(Agosto) ۱ 13نیت لحاس كن ايلحس  

 2 ا ته يا « هدنسیق اب

 ءبولوا رهش ۳ عقاو هدنح زر كليد 9 ناازوا

 هسی دنا ك ويب اھد ریش ول .ردراو یسلاها ۹۷۳ ۰

NANAN EBSرح رب نالو ع وقف و هدنسد د الیم خیر راد - 

 ٤ة رکص ند هعقو وب ىدى اق هل ضاقنا یسهدایز

 روق ضرا تک درو «ب ولاي هدن روص مطتنم 2 رهش

 بولوا یبا كب یناهل .ردشلای قج1 یروا ندنسوق
 ه هریاسو هلد راس < ز وط نک ‹«یعاب نوتز بارش

 كن ره راغم هد را وح . رد راو رر كوي قلعتم

 .روینلو یقوم (ابع) نالوا روبشم هلی رنک

 ا ابا ( ۵ ات
 ۳ لح ِ ِ ۱ هتسوغا

 ولی ۲ ۷ كن (هس وقارمس) و ۵ دنس

 عقاو هدنح وا كنهرب رحب هبشس كح وک رب «هدنل امش هزام

 یناماکعسا و یسلاها N رهش رب

 E لەظفاع «هد هسی عساو ینامل :ردزاو

 سعع یعتل آ نوا (۸۵09۱۱0])
 ت

 GE EA ینیتسوغا
 دور قشاع » 1اک مان (ود رانو ) ؛بولوا یعاش
 شم زای قفرط تل كن دهم وطنم لناونع « ودنال

 5 لوبقم ك «هدهسا

 Cap de 185) س سال هد باق

 .ینورب رهنکیا ییعب 5 ۱ سالوغا

 [ .هب روی تعحارم هتسهدام « ییورب هنکیا» | ۱



~~ 

 ا یا
 مس
 ۰ ا

 بول وا هلکسا تحوک ر ا ۱ نوع

 یسهطا (ونرت) كناشرمآ .ردراو یسیلاها ۰

 و ي هدهلکسا و O 5 ه دص هنن راراوج

 و
 ا هدیلامم یایلاتا ِِِ ۱ هس وغا

 را «(ورنام وغرو) رد

 د اص ندکدک ندنحا كن رلهبصق (هرات روم)و

۰ 

 ۶ رقم

 رب نال وا هدن رارا وح

EES 

 ی
 )و یی هب رق o بول وا ثرابع ندهووآ رب تدنمو

 . ردعماح یرلهعاب و عاب قوح

(Aff) ۱ شفا 
 کی

 « نلیو عم ليا « ہک ءردیاچ رب هدنس

 یا 5 «بوقآ ۵ لیست | یتلایا (ناهیروم) هلیتل ایا

 ا درب و هدشنامز نویلوا دوس

 نکا هدنغاعس و تیالو ززعلاة روح

 زود EEE ك او

۳ E 

 ا كل هرم ولیک ۷ ۵ و «ندقدربآ قیدودح كتابا

 ا2 دب رلعب اب یعامربا (نلیو) > ا ندکدشا حطق

 . رولیک و د دنب ره ( (تسوا)

Afade) ۰كاد لل ۵ 2  
 كنادوس هدیطس و یاش رف 1 (۸1۸06) | هداف

 هدنن وح هزنم ولیک ۶:۸ كنل وک (داج) هد رزوا ید

 ۱ تا طاح هلروس رو عساو یلیخ «بول وا رهش ر

 . رد وص ینییدنل و ES «هد

 هدیقرش یاشرفآ (41۹۲) رافع د وخلاپ ۱ راز
 نالوا دتع هدنن ونحو لا ك دنلاباپ

 مای ردیف و یک اس هدیشازاو لخاوس
 هرات و رابع «بولوا (رافآ ) یرلعسا زا رپ دیک

 رلیلشح و «(لیفاند) «هرزوا قلوا ییج كن (ییاقند)
 د رلن و .رارد (لیادع) یس ع وط اهد و (لدع) ید

 هل ۳۸ و لاش ضرع ۱۵ با۱۰ ۲۰ کلم
 ۱ و ب ونجح «بول وا هدنسهر ۱ قرش لوط قو

 | ًابرغو ءرارددودعمه هلیمایوقا (الاغ) ندنفرط یییغ
 و .رولوا دن ردق هن رلغاط كناتسشدح یرلتکلع

 تامولعم کهدنقح تكلم

 زافآ گلاب هدارو ك رودا قیلعت هب ه دام 4 ی هم زال

 «ندنغیدلوا فورعم

 | وا ذاما تلایا رب ءلسا وب

۳۳۶ 

 | یزیکد (شنام) كتهسنارف (۸۵0۳)

 هرادایبق قوح رب «بول وا بوسنم هنس ٥ص ز یا وقا ۱

 نکلا «بونلوا هرادا هحش ربآ یر ره هک ردعسقنم

 یرلتدلآ یتناونع ناطلس یرلسب ر كن رلیبق كوي
 ۔ر ودیا افتکا هلیناونع سیر رلیکكنب راکج وک «هدلاح

 كح وک رب كحهدبا تروع زس یرلباوتا كران و و |

 ندلاقشپ رب رکید یرلقدنآ هنیرزوموا هلا لاتشب
 «بولوا ترابع ۱

 .رد رابع ندناقلاق ر ندننپیرد | -ود هتغامربا (وب) هدنسهرآ (ویودرت) هلا (ایسس)

 ربغیص هلقا رز 1/1 جد یرلحالس

 یرلکنر ردق ۵ ره

 هنننشح ساقفاق هما عج لا «هدهسلا هايس لیح

 «عساو یرلتلآ ؛روب زاس وک ییرافدلوا بونم

 .ردلزوک ك یرلشیدو یرزعآ . «زود یرلنورب
 ناسم «بولوا روسحو كالاجو تسح یرایدنک أ

 هل ران ایيتس رخ شح یرب ندهنوا «هلتهح یرلفدل وا

 عوصم یرارهش جاشاپ . رد راشگهنل و هددب را

 [ هاب روپ تعجارم هتسهدام « هربرپ »] نیوز وا و

 نیشن ی هدد رهش لهد هدیاتس دنه باتفا

 یربخا كمالسا نارادکح نالوا
 هک ر ا كنندلا ج ورم رفطلا 7 ماع هاش

 ناخ رداق مالغ ندنلاحر .ردشعا ماست هنيا 2 رلت وب

 ها کا «كرودا نایصع یاول عفر یر و دنیسا

 یعا تدمر .یدیشکح ليم هنبزوک ییا «هلکمریک
 ثایح ةغدغد كرب هدنح رات ۱۲۲۱, هرکص ندقداشای | ودح (ح ولر )و هدنسهطخ (و وقوق)

 یراعشا لیح بول وا یس هب رعُس تعیبط .ردشتا

 وس . رد راو یسهم وظنم و هلی ا ونع توشا رهس «

 یراوخ اه تساخ و هل داح رص رم

 ام ؛یرادناهج ریو رس داب رپ داد
 ع.دوب یهاش تعفر كلف تاتفآ

 ام * یراک هیس هآ لاوز ماسش رد درب

 ام *یرادناهح ربغ دنک هک منیب هز ات

 دابرب یهاش تکوسش ٌةچ ناغفا داد
 ام *یراب دنک هک اربم تاذ رح تسیک

 هنسهدام « مع هاش » نوجسهیسایس لاوحا ]
 [ .هبروپ تعجارم

 «بولوا ندنسا روس یرلتنطلس رود ] ۰ اار اقا وا د نا “فل | 5 | هلیمات ( هرب رب ) هدن راثا یویفارغح ب ی تکلع

 قیرطو «شغوط هدن ریش نوش زرم ندنن افاضم هیساما

 د ا ی 0

ht aسم هک نا ما وا ی را سس ین  



 ی یا ها نا ایر

 ر فا

 ؛شلوا لوغشم هافوصت رع «هاناستا هتق رط نویفوص

 تعص و ظعو كلاي «بولیکح ها و زا هشوک و

 هروک هشاور .شعا راقیح ندنسه واز نوا

 هدنن امز یکلیلاو هیسامآ كنب راتشح دب زباب ناطلس

 بولوا رهظم هنتبمو هحوت كېلاراشم هداربش

 یاریوزت ك راد وسج ضعب رخ وم «نکیشلوا ندنراب رقم

 .یدیشل وا

 . رد راو ییاود بنر تولوا سوری یراعشا

 : ردیعبط هداز هعطق وش

 زونه قشع ینسهبح نت یدلیا كاچ یدکچ

 هر رد و-ق نس هقب نوت تسد کھ

 نعەرق 1 یسلوق نی

 3 رد ر وپشم ید یلطم وش

 هدننادخنز بیس راو یسهرای شید هن

 ةد ا یک راشع ولاتفش هني

 هدید امت رد ءبولوا نسح یکتا ۱ یاتفا

 شلو او وشت هدتکیاب و «شعوط

 مولع فلک ولس هب یک قیرط ادتنا . رد عاش رب

 هع ونه طوطخ «ه رکص ندک دشا لصق یهلوادتم

 یتاک ناوید «هلیسح یسهیطاطخ تراهم کهن بر

 2 سل وا

 كسرصب رو نس هک للا نسح ةعلوب
 كسرصب یرون مک هکفلز کیا همریو زون

۰ 

 هواس بول وا ندنسا عش 7 | یاتقآ

 هسا م ولعم ینیدل وا شعوط هد ریش

 هلج تس وش SS مولعم یلاوحا لیصش ءهد

 نان راعسا

 دشوا شسرپ پبس نوچ نم *یرا
 زورعا مرت ارچ هک مغ نیزا مربهم

 وشن هداروا «بوعغوط هد یش نوت یفآ

 هداوزناو تعانف هسوکو شو اع و

 او ا هلج تب وش . رد عاش 8 شهاشاب

 دتقا زر قشاع رسد رب مس راوبد

 دنیشذن تیاکش درک وا نماد رب

(Afer) ۱ ۹1بولوا ند رلبیطخ امور یکسا » 

 ریش (مث) لوا هنس ۱۹ نددالیم

۲۳۳۵ DE 

  ۹ 1.ردشعا تاقو هدنح رات 6 كد راو «شع وط ۱ هرکصندک دا لیصح یل وا دتم مولع «هلک ولس هب لع

 رراوج كنب ززاغوب (تاه

 ر فا

 ریعا امور «هدهسلا شلو تریش هلیتغالب و تحاصف

 ییدشا ه(سود والق)و (هل وغیلاق) «(ری) ندنرروط

 ردن ۱. اد هل ییمات هلا هنهادم

 ءشعوط هدنح رات ۱ e DUSED ES «بول

 ایا .ردضشخآ تافو الوتقم هد سدعقو ۱ ۸و

 -رلب اتک ضعب هدنقح یراهیناسج "ءرادا كراسوپقسیو | هدابلوا هدهسا شمشود رود ندنافتلا هن رزوا

 یان ایتسرخ با تمحو یللوب هعفادم یننایتس رخ هل ۱ تافعلا رهظم هنن ؛هلیم دقت هدیصق رب عنصم ییدلیوس

 .ردشمزای رارنا ضعب «یرهشیلاچ هكا جرم |
 هديب ونح یایلاتا (۸۳۵۵01۵)  ا ۹

 كنب رهش لو اتو هدنتلاا یو ات ی

 بول وا هیصق E او ه دنسفیش لامش هزم ولیک ۹

 دباو یسیلاها ۷ ۰۰
 ۹ 29 سا el ( ا 4 و “د Af i 5 . وا

 اہ رقت ندد الیم بول وا ندّتس ج

 .ردشتا تاشن لوا هسن- ۰۶

 شم زاپ راعشا قاط رب ریمآ لزه هرزوا قلوا روصم

 . ردشلمب هنل وب یرهج را ضه نکلا «هدهبسآ

 ۳ راد رس ۳ ا ۱ 33
9 

 هنن دتسم ها لوا هنس ۶ ند د الیم «ب ول

 ندکد تبا راه را ضعب هدایلاستو ؛یشفلوا میفرت

 ۲ رها ف وا ییقر 2 ( ۲ ها ۱ : ا
 «هلل صا درصیف لال و ر ك (سویپمو) « هم را نا

3 روک هشاور ر رکید و ۱ ۳ 1
 ندنفرط ی 2 یدک 

 وا لتف

(Afroditi, ۸۵ EE Eو  
 2 E ی دورفا

 قیشعونسح هدیریطاسا لا ۰

 ینهجنتنال هک وديا ر ناتلوا عز یسهبلا

 هش رهدام «هرهز» و « سونو» ] .رد (سو و)

 ع هل روي 1

 قرش كناتسن اغف آ ( ۸۳101 ) ۱ یدیرفآ

 -ونجو برع 2(رواشیب) هدنرلفرط ]
 ۔وک )و (رییخ) هک 1 1 رواکنح داف هد

 یر ندکسا «هلغل وب ون

 1 طاسم هرلناوراک

E 1تاعطق كلضرا هک  

 «هچهاسج «بولوا یرب ندنسهسجخ 8
 كن هر وک ذم تاعطو فعل وا كح وک نداشمآو ا

 . ردیسیهج وا لامش نکلا كن هعطق و رای اتو یسا



 ر فآ

 ا داب هما (ایبیل) لوا لا بولب ین

 مسا وب هک ءردرلشتا هی (قیرفآ ) هدعب (هدلاح
 تکلم اص ینعب «زسقووص » هدیانو ناسل
 ربرب یسک (ایبیل) «هدهروک هلاقحارپ رکید .ردکعید
 ینیدل وا ذوخأم ندنمسا كل نموق (ااول) 0

 وب نک اس هدن رافرط سن و هد یس هک اقیرف آ

 ام ندا كنموق (اشروآ) ندراررب نالوا شفا
 نالوا یرلب رام دجلشاپ یغسا وب للامور .ردذوخ
 رو هنیرافرط سنون یراقدنلو نک اس كرليلجات راق
 وا مان( هنیقرفا) ید راب ع «ندنراف دل وانس
 برع یکسا هیلع ءانب .یدرلشعا صح هرلذ رط
 8 هب هعطق نوش O یویفارغح مالسا راسو

 ارا دوجوم یمسا اشرفآ «هرزوا تا تل
 .ردشفاوا ذخا ندنراناسل اوروآ اربخا

 یبهعطق اش رفآ س ,یسهحاسم و دودحو عق وم
 هدنسب غ بونج كضرا ےس نالوا مولعم ندیکسا
 اشسا هلخ زر رب كلهزمولیک ۱ 6۵ بولوا عقاو
 كنلانق سیوس اربخا هک «یدبا طوبرم هنسهعطق
 هعطق وب .ردشلوا لئاز خد تیطوبم وب هیداک
 س ۳ «بولوا کتا ر مظتنم رغ ههسج

 اوس ی هدنلامش یساساو « قورب هنکیا » یکه دن ولج
 «بولو | طاع هرکد قرط ره .رددیفس رح لح
 ۔رش «فابا یسالطآ طح رح اغ «هلدیفس رح طلای
 و .رددودحخ دانا رجا رگ و یدشه طرح رع ۳

 نفر و کا هجا اب هدنلحاوس تكاتش رفآ زرد

 هدیسالطا طی رح یرب كران وب هک «رارویدیا لیکشت
 یزاغن هد دیفس رحش یرکیدو E هنک نالوا
 نالوا هدنل ام كغ سلبارط و هدنسوه زا شف و هاب ا

 اس بونجو لاسو بعو قرش . ردن زفر وک ترس
 نالو هدنسیش راق هلیماټ كنیربرب ناهو هدن رالح
 هبه روک زم ةعب را تاهج كندعطق و نور ترد
 ی هدنف رط قرش : رد راهطش شعازوا كا یرغ وط

 (ریسع سآر) یراکدید (ییوفادرآوغ) كرایلا وروآ
TRT 6 1ات  N O 

 لوط ۱۹۳ ۳۰ ۷۲ هک رد(نورب لیشی) کهدیغ
 تب هک ؛رد (نور قآ) ی هدلاش

O 

 ینورب ديما هک «رد (ینورب هنکیا) خد یک هدب وج
 .او ہدہ ونج ضرع 6 و هدنس

 6 رد

 ؛ردعفاو ه دن ن

E AS؛؟ ردعقا و هديل امس ضصع ۳۷ و  

 دب هجطد

۳۹ 

 -ونج ندلاش ردق هننورب هنکیا ندنورب قآ .ردعق
 aE لک ۳

 نالوا هع ندقرش ردق هور لیش ندرمسع 0
 هزم ولو ۷١ ۰ ی ءهحرد ٩ سرقت ید يا

 ی «هح رد V۲ E نالوا باب

 اب نه گو اب رقت یسهیعطس هحاسم . رد
 جوا كنس هعطق ایوروآ «بولوا هزنم ولیک عب رم
 ۔ هنروا نامه كنهعطق و اوتسا طخ .ردبر و هنلثم
 هراح ةقطنم یسیضارا کا «نوعب کید س
 -رب نال وب هدنح راخ كن هقطنم و «بونل و هدنلخاد
 ۔اوتسا طخ .ردهدنتسن یسجخ رب و یر
 هدننونح «بول وا عساو ك یمق نالوا هدنلاش كن
 .هشل رابط هک دنک و رد راط E هسا یس نالاق

 ی ا نر ءقر
 قوح ندنسهلدتعم كلام یهدونح یسهلدتعم تل«
 دلدتعم كلام بست ید هرلن و .«بول وا هدایز اهد
 تیاغ فرط ره هرزوا تیعوع هسقو «رالی هلی د
 .ردقاجص

 اشرفآ >> .یراماو لابج «یسیموع لکش
 واكنل ابح (نرد) ابو سالطآ فرط ی یغ لام كنس هعطق
 رابنا «یلاوهلدتعم «عفترمرپ و بول وال یراق د از
 .ردن کمو رادلوصحم لیح و رونلوا اورا هللا هد دعتم
 بونج كنو [ .هلیروی تج ایم هنسهدام « سالطآ »]
 ندنلحاوس كنيسالطآ طیحم رح هدنسیفرش بونجو
 زسوصو قلموق رد هل "یداو و هن ,نفروک ك ترس
 «ب وال وا ربع رک یا | هک ؛رویلوا دتم لوح رب

 قلموق رب زود نکس لباقا .نوتبسپ یرارب زنکا
 .ابع ندن هی موق هل رلغاط قفوا قلایف ايو ندهووا
 راحاو ضعب نوکس هدنسر هوا زکلای «قرهلوا تر
 ؛بولوا هدنکح یرهطا كاوج ران وب و
 امرخ ضعب هلا یضارا تعارز لباقو ییوص زار
 دره ار حج ٣ ی راعتا ار یني راج افآ

 سلب ارط «سن و را 3 شکم ی قرط لاش
 ره هنن رلذطح یزاغن ییعب هفرب صوصخالعو بی
 هرا بول وا نوکسم اهد بست یرارب نالوا طوب
 هب ونجح «هدهسيا رونلوا عرزو روروک روغعاپ هرص
 تروصو لاح ر لتشهد اهد لوح هدانا یرغوط

 هل رلنیسه نالوا هدنکح یرلیک كنبریکد موقو «بولآ
 قش تشم نوح كب ندنفرط یرهود ناوراک

 یو نالوا هقرش ند رع ل ریبک یار دو

 ی اس AN CFE یا

¥ 

akیا  aات تا شی نا  

 ی د



 ۰ ید یا نالوا هونج ندلامشو" 3

23 
۷ 
۱ 

 ی اد ی یا تا

 .ردهح رد نوا نکس کا نالوا

 قوح یرلوص ردق وا نادوس .هسیا رسوصو وروق

 . ردهرمم و لک ۱ ۸۰

 لی ینیعب هغ ندقرش هدش ونج دریک یارک

 ردق داب رق لحاوس یسالطآ لمع رګ ندنسداو

 هونج ندلاش كو «بولوا دتم یلام نا

 ردق دی رک یارک

 «بولوا عفن رم اهد نداد وس کیا رخت . ردتنم و

 لاو 4۵۰ و ویا زا اس ۱ کا

 هدلاح ینیدلوا ردق هبهزبم ٩۰۰ ید یراکسکو ب

 ليو 2 یک کا رک دا تاتوت

 .ردهرم ۳۱۰ د یعاق را یهکم طور او

 وا یشهضوح كنوبو لوک (داچ) یزکرم كنادوس
 هب کیا قرهلوا یرغو قرش اراعا نداروا بول

 هلیوظع رهن لین نادوس قرش هک «رویلوا مسقنم
 ا ییرلیداو را قوح ر نالوا بصنم اکوا

 هباوتسا طخ و هشدحو هنو E ا

 ۔ وس نوع * ؛ رول وا دن ردق هرق لابح نالوا بيرق

 ( رجن ) نایلاق یرک ك ندلپ هدکلک وی خد ناد

 - او كنبرلعبا هلیا یهظع رېن (هبیلوید) هلرکید مانو
 «هنبرغاط ( ایبماغنس ) ابرغ یترهلوا عماج ینیرلید
 «دادتما ردق هنلابج ( غنوق ) ناربآ ییهنیک ًابونجو

 . ردیا برقت هنب زف روک هنیک و

 ردق هرجا رع لاح كنادوس هلا رک یار

 یرلقرف ند ریبک یا رخ كدیعصو كن هون «ب ول وا دتم
 رابغاو اورا هدنفرظ کنان

 خد كشبح ؛یک ینیدلوا ترابع ند رللم یکیدتبا

 رارب هلکنو
 هدیونج «قرنلوا رابتعا هعطق رب هجمربآ لین یداو
 هدنطسو «ینلابج شح نالوا قلایقو عفنرم تیاغ
 كاب هدهدنلامش یابتنمو «ینیرلوح كل دیعصو هون

 .ردهدتعاشترا ی نداد وس

 ۶ کلم تدنم لاو روم كا كنابد و ایحا

 . ردعماح لیفسا ترم ییدتا عضو فو اپ تا

 هسا ه دنف رط تب ونحو ب ثنب یع نادوس

 ا طبع رح راغاط وب ا دن رلغاط قوح و

 هنیکو ایم اغتس «قرءهربآ نداد وس یلحاوس كنيسالطآ

 هنحا كن زفر وک هنیک ندننصنم كنب رہ لاغتس ها رلمات

 | كلام وب هک ءردعماج یلام ٌماط رب نالوا دتم ردق
 قوحر ؛بولوا ترابع ند رلحاسو ندن رلکتا عاط

 در فا ۲۳۷ نر

 لزوک كا كناقرفآ «ندنرلفدنلوا اورا ید هلرارب | ۰4۵۰۰ «بولوا هکا كنسهعطق اتیرفآ نامه

 دایسح یلیشحو كن رایلاها فهما ندنرار
 .ردلوهج نالا یرلفرط رثکا

 هدنتل ] كناوتسا طخ كناقبرفآ هدن ونج كنادوس

 فک ها نالا هک «رویلوا دتم یرارب نالوا

 - هلوا قفوم هکمک حایس ییا رب زکلای" «بویفل وا

 ؛بولوا یرب كسکو لا كناقش رفآ لحم و . رد,راشلمب

 اط (وراجنام یلیک) یرلکدد (ربقلا لبح) كراب رع

 عافتراو ق آ .رد راو یعافترا هزبم ٩۰۰۰ كنغ

 روک + ندع قرط یاس

 یاموس نالوا دتع ردق هریسع ا

 قرش بول وا هدنسه روا

 و كس زر

 رب هدي راپا خد فرط یبونج برغو «ندنرااوح الاغو
 ندنسیداو وغن وق نالوا ظوحم ینجهلوا یتلود اب وروا
 . ردن رابع

 یاشرفآو عقاو هدنف رط بونح كناوتسا طخ

 رارپ وب «ةجناک هبهعطق نالوا فورعم هلسیما ییونج
 هدنن ر وص نوید رم ندنرافرط بغ كرکو قرش كرک
 راغاط ةاط رب كتسکو ب ندنر ربو بقاعتم ینیربرب

 افرا هرزول ت طاخ دل ال لس
 ررب و .ردلکد یٌغاشآ ندهربم ۱۲۰۰ و ۰

 ءهدهسا راو جد یرلهردو هس ضعب «بولوا زود

 هقیاغن اتو هساب «هزنای . ردق وب یرلغاط كسك و

 وغن وق و دناروا « ربمازو یراوک عیساو تباع یک
 هک دف هی: ره .ردآراو رپ مسج < وا هاب راسا

 رثکا :هددتسطد مولعم قرط ره جد كن هعطق و

 تینمو روتسم هلانابب قوح یرلاع و وشن یرلفرط
 دا نالوا هدنونج یابننم زکلایو «ینیدل وا رارب

 نالوا هدنعافترا هزم ۳۰۰۰ ًابونح یرافرط ینورب

 وروق هب «بولوا دودنتشم هل لعاظ ( قوی )
 دداعش كن رهن هنارواو ؛ردمولعم شیدنل و زا یاهایو

 .رولوا دتم لوج رب عساو هلیمسا (یرامهالاق)
 رد راو ىلابج ةلسلس ۷ هجاساب كنسهعطق اش رفآ

 سالطآ یکهدنفرط یرغ لامش ۱

 ک هدنفرط برع ۲ ؛یسهلسلس (ن رد) یعب

 (غن وق) نالوا او ا شم هیات

 ۰۶ ی راعاطا و ی

 نالوا شمال وا فک ناالا « تنهاوا ددتطسو

 اوس هنیک

 هدندرط یونح قرش »0 ؛ یسهلتسلس رق لابح

 ندنسهلام قرش كنسیلخاد عافترا كن ونج یاشرفآ |



 و فا

 (دلفون) نالوادتم هب غ ندقرش هجو لحاوس هدنف

 < نالا هدنف رط ی ونح و ۷ ؛یسهلتسلس

 .یسهلسلس (هلوغن ۲) و (وغن وق) نالوا شمافل وا فشک

 «بول وا 4بضص وح ید لس اب هروکذم هعط

 لاش ES بوح جد یحواو لاش ید رد

 بل راهضوح تكنبرار لاغنسو رجن لپ راک دنمسق

 رنارواو "رماز «وعن وف ید رلیک هد نمسق بونحو

 كنف رط بوح راک ند راهض وح تن راهم

 «بودسک زود ردق ع بیرق هرااحاس یعاش را

 قوح جد ی «ندنکیدنیا هر ندرب نداروا

 دن اه راس «بولیک ود هل رلن ای رح یلربخ و را هل راس

 ۰ . را ردعن ام

 رادم هللا یدح رادم «هدنفرط ییا كناوتسا طخ

 کد نو هک روم لوک I دونم را ناطرس
 یک هن اتسشدح ها (داح) نالوا هدنطسو كناد وس

 ( هیات ( «هدنل امش كناوتسا طح یرلل وک (هناج)

 طخ نامه (هزناپ ربلا) نالوا هدنغ كنوا هلا

 (یافن)و (هزنای) لا (هعیافنان) و «هدنتلآ کناوعتنا
 .رردعقاو هدن بونح جد یرالوک

 لیکشت كنلابج هلسلس سالطا : ریل هنلوا یسقت
 نادوس وک یا رح « یس هعطق ب رغم ییدشا

 یسداو اس مت اییماعنس فرش ناد وس ۰یع

 یا رفآ « یسهعطق لاموس <«شح « هب ون و سوم ی۶ل

 SD «یسداو وغ وف ‹ىشەل وهج هعط

 لاباب و نور دیما «یسولب ام دیفرش لحاوس راسو

 كح هاب ەنلوا سقت هب هعطق جاقر هدب ریا « یسهعطق

 .یراطقا یرغو لخاد كني ونح یاشرفآ نالوا

 فک قاط جاقر ب وسلم هن هی طق و FE .رازح

 رلهطآ كچ وک .ردراو 2 رز EA هل راهطآ كح

 ہدیسالطا طبخ رع هدنفرط ییرغ لاش : یرلقاط

 هاب راهطآ نور لیشی و هب رانق « ردام ءروسآنانلو

 یک (اموت تنس)و )و ودنا رف) یک هدب رف ر وک 1

 ب وح كنيسالطآ لم رک و ند رلهطا كح وک خاطر

 یک (نویسن اسآ )و (هنله تروب) نانلوت ق رفته و ری

 "رب حب راقسغعدام هد دنه طرح رحم و ند رل هطا ضعي

 ا ءیسهطآ هسنارف نانلو دف رف ثكنسهریک

 ر یا ۳۳۸

 ندن رهطا نیروم وقو هکیس ۰ «یرلهطا هناسرت ءیسهطآ

 ؛هربرت افتادم روک دم هتسیا کوب .ردن رابع

 . رد هعطق رب هج ربآ هک « ردیسه رک

 ۔اوتسا طخ كنسهعطق اقیرفآ س .یساوهو ملقا
 هدنتعسو هحرد ۵ هک «یرارپ نانلو هد لب

 -وا قاحصص هلیسهدایز عبطلاب رد رابع ندهقطنم رب

 بسک هدرلفرط ضعب هلیعافن را قجمآ یترارح «بول
 تیاغ ًایداقمیآ نوا زوقط هدهنسو ءروبدبا لادتعا
 و هدنتلآ راروغاپ قفازنم هلرلم ر دلیو رلکشش یلتدش
 هحرد ۲۶ هدنونحو ۱۷ هدنلامشكنهقطنم و . روډ

 شاپ هد را و ۸5 وی و دن طزم ییا هداتع س و |

 نرشت ندناسپ هدهقطنم یلامش یتعب «هدنرلسوم زای یآ |

 ردق هاس ندلوا نرشت ید هدهقطنم ییونح و «فل وا

 تكناشرفآ راروغاپ و . راغاب یرار وغاب مس وم نوک ره

 مسج ندا ایحاو اورا ییرارپ رکا بوق ۲ هنفرط ره

 -ونحو لامش كنهفطنم ییاو .رارویدبا دیلوت یرارهم
 -روای شيق نالوا صوصحم هبدلدتعم ملاقا هسیا هدنب
 نر تا ال یار هدلامش یددسراغای یر

 طخ یراموق نالآ ینلاح یحا نورف ر *بونیصیا

 «درهرردشا رخت یرلطولب نلک ندنرلفرط اوتسا

 كن راغاط شح هل راغاط سالطا .زامریدغاپ رومغاپ

 وب بوغا د راق هسیا هنیرام عقنم كا
 یونح یاوروآ هدنرااحاس یلاعشو هدن راکتا  رلغاط

 لا كناق رف ۲ .رویلوا لصاح اوه ر هاشم هنساوه

 رک یارحع ی هدلاش یرارب ناکسا لباقاو وروق
 لدشعم او «ینارم (یراهالاق) یک دد ونجح هلا

 هلن رکنا كنلابخ ةلسلس سالطا ید یرارب لزوکو

 هلیسیداو وغنوقو یرلل عفتم كنیراغاط غنوق
 یسیضع كهیفرش لحاوسو یفارطا ینورب دیما

 رادلوصحم و عفترم كنببونج یاتبرفآ صوصحایعو
 قاط رب رارپ و هک افیح «هدهسیا فرط جا نالوا
 اا تولوا دلا هرلیفحو

 ر وغای(رچن) و( ربما ز) صوص لا لعو كنسيضعب ند را

 غاط رب «هلغمصاب یرارپ قچل آ «بوشاط هدنرلعوم
 رتکاو كنفارطا یرلبصنم هک «روبدبا لصح رلقافاطب
 ۱۱ 0 اوكار قفا لاو
 :رویوق هنلاح كلهم كردا

 كناشرفآ س .ینانابب «یسهیعیبط تالوصح

 وصحمو تاناب «هلییسح ا كنب رلهلفاو اوهو یتعسو

TE O AT 



 را ی

 اوس «بولوا ع ونتمو فاتح ید یسهیعیبط تال

 تالوصحمو تانابن نالوا صوصحم هب یی ونح یابوروآ

 هل وا رار هلالوصعو تا ص وصحم هبه راح ملاقا

 را نوتیز رار هلابوبح لتیکو ؛رویشبت قد

 ؛رویلوا لصاح موزوا ءامرخ نوهل «لاقتروب
 ماچو هشيم هلرلتوا قوح ك هدنرلغاط سالطا و

 لتیلک هدسصه و «یرلحاغآ هک كنب رلحاغآ

 رویشبت خد هریاسو یثماق رکش شرب «قوماب
 0 هدنن ونج كن هقطنم و

 یرک ون یرکا ضعب زکلای «بویلوا یالوصحم و تاناب
 هدرلحاو نالوا یراو ص قوح 1 هل رلنکید و جاغآ

 نایاراپ هکلس یناناویح صوصلالعو تاتاب ضع

 | ینیدغای روغاب صو صل الع ؛ رویلوا توا ابق رب

 دریک یارک «بولوا یک درمز رلحاو و تقو
 . ردفیطل كب یراهرظنم هدنسهن روا یراموق شعاپ
 یریدشیت تاناب قوح كاو کوب لا كراحاو و

 -ابع ندنرلیداوو كلا كغاطر هک ءردیحاو (نشا)

 رګ وسا ربكناقب رفآ هدنس هت روا كلوچ «بولوا تر
 تاتابن کهدنسهراح میلاقا كناقب رفآ .ردهدنکح یس
 زکلاب «بویلوا مولعم هيما تالوصحو راعشاو

 ایر ورک مد رخ نالما یه کا

 ینیدلوا یتمماشم هلناتسدنه هجئهج و و هدننشالک ۲
 مسا هد کان هنس کا كنابابت ول . ردهدقفل وا نیمگ

 اید زکلای «هل رظن فرص ندندادعت «ند رج هیمهل وب

 ناتسدنه هلا (بایوتاب) نالوا ییلاق كا كرلج اغآ هد
 كک ۱» و نرو راه ويم كوي یدغم ندتليبف یزیوح

 هدرو «یعو چاق ر كرا شا ناقوا ريبعت « یاعآ

 « یاغآ یاب هرن» نالوا هدننذل یعاب هر یغوبق جا

 یفیدنلو رلجاغآ یلغعطو لوقوق هدنسهعطق یلاموسو

 هاب رلف رط ر ٹکا كنب رلار ج را رهن ك ویب .زردیا افتک ا هللاي

 ایف هنعا نا ن :

 دد روم هاراسشماف 9 2و 4
 هاشم یسهیغو هیفرش لحاوس كنيبونخ یاشرفآ _

 هدن رغاط ندا عامر |

 راجشاو ٽاتابن عاونا
 ت اف هح رد «بول وا

 صو صع هب هل دتعم و ه راح كل ام

 رلف رط جا ی ک ینیدنلو

 یاو لئوق كن «بوتلوا تیات یادخ ی س

 ناقشیلاج ی هعساو ةعطق و «ندنغب دلوا

3 a E EEE كحمک هنیلا لاها 

 ۱ هلا هوهقو قوما ید هد

۲۳۹ 
 .ردقوب هبش هدنفجهلوا |

 | هدن رلکتا لاش كئلابح ةلسلس سالطا و هدنس هلام لج

 ر فا

 هسا كن راف رط یورب ديما

 هعاونا قاط ر صوص# هاروا یراعشاو تاتاب

 تال وصحم ضعب نانل وا لق ندا ورواو « رد وسنم

 . دو دیشي ید راعثا و

 تلف تا رب ۵ ر کاش رفآ هد ناو سس . ییاناویح

 یاشرفآ صوصلا ىلع بولوا یسهعطق نکنز كا |
 صوصح هب هعطق وب ی نکا هدي ونحو یطسو

 دودو تارک وب روو ا را

 ایو رب یسرٹکاو ےسج هرزوا تیموع یرازوکوا

 -اق تیاغ ید یرازونب و «بولوا لج وکر وه یکیا

 ندنک وی ردق تآ كلرعو كيك ؛ردنوزواو نل
 ؛بولوا یعاونا هجراو هنکحوک ردق ناشواط

 رزک یروس یروس «قرهلوا هج رلکیب یسرثکا
 ونح یا رفآ صوص |لعو هدنف رط ره رلهدنام یاس

 هدنرلتاو لردیشحو و یلتوق كو قوح كن هدي

 یزونیو ییاو رب .ردراو یسوفوق كسم عون رب

 یرلیف اقبرف آ «بولوا میسح تیاغ رلیفو رلنادک رک
 هسي ات ءرار هلغلوا لوي اهدو لق رف ند: رللیف ایسآ

 داقیرف آ مسج ناویح نلیئد یتآ وص :ردرالک د دعتشم

 .روتلوب هد رللوک و هدرارهن كوي «بولوا ب وصح هب
 یک لاقح «یکلت «نالتربص تالف «نالسرآ
 لکشلا بیرغ نلید هفارز .ردقوح كب یراناویح

 ریارب هل راشوف هود خد یعاونا كرازتسا ینامب هللا ویح

 ید یرایو نوبق عونتم .رارزک یروس یروس

 سالطآ زکلای «بولوا انف یرکو .هدهسیا قوح

 تیاغ یرکدید (سونم) ك رلویناپسا هدنرلغاط

 هیابناپسا هک ءروینلوب نویوق عون رب یلکوب لزوک
 -وا لاخداو قوس نداروا هلیسهطساو رابع یخد
 هرقن | هدرلتفو دل وصو را ریلکنا هدنن ور ديما .ردشغل

 كناق رف آ هود .ردرلشلوا قدوم هکمرب دشبت ینیرلیک

 راب رع مالسالا دعع «بونلو هدنرلفرط لاش رکلای

 یتیدلوا شلدا لاخدا هاشرف آ ندایسا ندتفرط

 نلید هر وغو هزناپمش «هلیعاونا كنوهم .ردنونظم
 ید ادحایهو لکش بولوا یرلیکذ لا كناویح و

 ید سانسن عو ییا نالو بيرق ردق وا هاسنا

 «نالبی .رارویتل و هدنرلفرط بونج و برغ كناقرف آ
 یتیدنلو یعاوا كنهرضم تارشح تو برقع |

Eیراقیلاب خاسع هدنسهفاک نامه كرالوکو رې ٤ی » 

nT E ۱ءاویحو ئر و  



 ر فا

 ریبعت (دعچ)و ندا فلت لاحرد زاتوص راقوص ینا

 تباع صوصلعو یرلعو قوح ك صو ص۶

 | -اویح كنیو وب .ردراو یراعول شعب یلیوت لزوک
 وو تک دوتا هود هدلاش یرزوا قلوا ی

 .رولیاللوق كناو زوکوا هسیا هد

 ره كناقرف | یرلندعم ریقابو ریمد س .ینداعم
 كناقرفآ یربمد صوصالع «بونل و هدنف رط

 ىلع كلشاو قمراقیح ید یاوقا یود كا
 ءهددسیا قوح يد یندعم نوتل آ ءیک یرگکدلب

 هدن رارانک لراربن ضعب زکلاپ «بویمهیراقبح نالا
 ديما .ردهدقع لب وط ندنفرط لاها هدنحما كرلموقو

 صو غا لغو رلشاط تیگیذ لتیلک هدنرافرط یورپ
 ا ندنفرط راریطکتا ترو سالا
 كنب رافرط نادوس «بولو ید یزوط ندعم

 . ردندن رلت را هیخلشاپ
 دعطق اشرف[  .یرانایداو تیسنح «یسلاها

 یرلتهج ضعب «بونلی زآ ك یرلفرط رثکا كنس
 .ادقم كنسیلاها .ندنفیدنلو لوه نوتس ن الا

 «قرهلوا ییرقنو یني «هدهس زامهللوا تحب ندنر

 اها نویلم ۲۰۰ كنهعطق و یس رنک | كن ویفارغح

 یتغیدل وا یس یسیلاها كنهعطق و  .رد رلشغ | لوبق

 ۱ یر كن و هک ءردشقل و توسم هسح ییا ا دق

 -رط بونح حد ئ ددو رلرب رب نانلوت هدنف رط لاش

 اه روم ا ندا نال وود
 شمار توا ندحراخ ماد ماوقا قوح ا

 ندنحارتما كنهعدق لاها هلرلنوب «ېک یرلقدل وا

 هدلاح ییدمش هر نشه لصاح رلسنح رام ضعا ید

 .هنلوا سقت هسنج شب جاساپ یسیلاها كناقرف آ
 : رد رلت وش هک ریلی

 لامش هکلاپ كندعطق وب هلی و هک لر رب هال وا

 هبیلاموسو هر رو شبحو EEE لکد هدنسس یخ

 هدیلامش یاشرفآ نوت راف هند ودح كادوسو

 هدیقفرش یا رف آ م ویلا یک یرلقدل وا شفل وب ندنم

 وفا ربرب ید یاوفآ یلاموسو الاغ نالوا نک ابس
 قلا كناشرفآ مالسالا دور .رردد ودعم ندنه

 لولح ردق هبیسالطآ طيح رحو هنادوس ات هلطبص

 -ر وکس وپ ین وط ه رال وچ و هراغاط یرارب رب راب ی ندا

 ف ۳:۰
 در ا یک یرقدلوا شغا طیض ییرارپ كره
 «ند رتذدل وا شهاب رع «بوشی راق هلرن و ید ررب

 سالطآ کلاب «قردل وا 2 صالاخ هدن وک ینوک و |

Eی كل رییک یارحو هدن رام عف رم كنلابج  

 راسو راقراوت هک «ردراهلیبق نانلوب نک اس هدنمسق

 ید و جم آ ؛ردندنسلج كرلنوب یخد رالیبق
 مهو هدقماشای قرهلوا طلتحم هلرلبرع هدرارب رکا

 .راردهدکلیوس هج ع مه هجر ر

 نوا ا ا ا اا کا راب ایا
 لحاوس كناش رف ردق دیه دل ادلافتسو رایکنز ا

 1 ندنداعس نامز یک یرلفدل وا ۳ هنس هيف مش

 ردلیبف قاط رب ندنرلبرع یریج كنم خد لوا تقو
 هنب رلګا كنادوس ا بوک هنسهفای هئوا لرجا رح

 .امز هیمالسا تاحوئفو ؛شعشلرب «قرلیق وص ردق

 وتفو «هلا الیتسا ینفرط لاش نوت كناقرف آ هدنن

 هورک هدنراصعا هیمالتسا تییدم ندا بیقعت ییاح

 هنیرتطسو كناش رف 1 الاش ندفرطریو «ترعه هورک

 هدرلرپ ضعب یسنج برع هلهجووت .ردرلشقاا نطوت
 قرهلوا جوز لرلی زو ربرب هد رار ضمب و صااخ
 هنفصن كن هعطق و ینعب «هدیقرشو یامشیاشرف [ نوت

 نال هدرارپ وب «بولوا دوجوم هدنعسو رب لداعم
 لاها ثکا دوخایو شمک هنهح اع ناسل نع
 "یداو صوصط الع .ردشف و هدکفلیوس ندنف رط

 نوتتسب یرلفرط ییغ لامشو لامش كناقیرف ۲ هما لپ
 .ردشل وا ناتس رع

 دیک و اتو ناو هک و ا
 لاوح الالوهح هلیسهضوح كنب رې وغن وقو هد رلهعطق

 كنبزفروک هنیک لصالاو .هدیطسو یاقیرفآ نالوا
 یرلتکلع «بونل وب نک اس هدهرادرب عساو هدنفارطا

Eهس رویلوا دتع ردق هنلحاس یدنه طیحم رحم  . 

 رب صو صاغ هنماوفا ی ز صااخ كاحاس و «هد
 د رکو هعیسحو نال درک رنو .ردزآ كي یر

 لقرف نویس ندنراربرب هجم هیعیبط لاوحاو ایس
 یرللاوحا الا «هدراهسیا میقنم هماوقا قوح رب
 شم مسا یجمز یسهلج ندنفیدلوا مولعم هایماع
 :راردهدقفل وا دای هلک

 برغ كنو ونج یاقیرفآ هک «رلتوتننوه عیار
 كرار اکا هدع و ك رایلکسلف «بونلو هدند رط



 یرعوط هب ی رجا و 1 ا ا

 . ردهدقلازآ یراد دع نو كردایدروکسوپ

39 

3 

۳ 
4 

Eبولوا هدنغص اب یدادا لرش خون هح واک ذ ران و » 

 هدن رک وا كنب رلذیداق و لردهدلاح رب بی رق هناویح

 -از مط رب راقراص هدننروص كه وا اشا تو راق

 هلیس هدایز خد یراب عاص «یک ییدسلوا یراش

 . ردیلپدنقیح

 هدنسهیقرش لحاوس كني ونح یاشرف آ سماخ

E:کرم تانسهبب ع لحاوسو هني رافرط جا ات  
 ولوز هک رد (وتوسای) نانلوب رشتنم ردق هنن رام

 ندرلن و ید یرلموق نامش ونو نویلحاسو رفاکو ۱
 ید یرلایسو یوشز یرلکنر «بولوا دودعم

 طبحم رع هلرایح ز لرب «یقدلوا لقرف ندرایمز
 ندیدنه
 .ردنونظم یرلقدلوا سنج رب زام دلوتم

 ندنجا ما كموق رب ظوحم یسلوا شلک

 شدح هلیسیف رش لاعشو قرش كناد وس مادام

 -اوس یسالطآ طيح رحم اتو ناتلوب هدنرافرط ونو
 راسو هلوفو الاغ نالوا رشتنم ید ردق هنلح "
 هل رل نج ضای راتو بیو رر هک ردعاوقا "

 .راردوسنم هسنج رب زام دلوتم ندربشز
 هدنرافرط ضعب كناشرفآ .هقشب ندسنج یتلآ و

 هماوقا راسو یابوروآ نالو یتاکلقسمو كلام
 هام كلاع .روینلو ید یلاها رادقم رب بوسنم
 هدسن و و سلدارط «یزاغن «یصم نالوا دودعم ند

 لیخ یک دان رآو سکرو ندکر دالوا هدربازجو

 یدوبیو كنرف «مور یخ رب «یک ینیدنلو سوفن
 هدایبماغنسو سنولو ريازج .ردراو ید لاها
 سلکنا «تسنارف ید هدنلحاوس هنیکو ؛رازسنارف

 رریلکنا ید هدنرلفرط ییورب ديما ؛رایل ریکترویو
 .ردهدقفلوب رلیلکتلخو

 هفرط ځا هنیرزوا یسک در ریلکناو «شیش رپ هلیتقو

 نوتیسب رایلکتلف نالوا شلوا روبجم هکملکچ یرغوط
 هلیبسا (ربو) «قرهشیراف خد هل ریل رب و شعلرب

 هدنرافرط ینورب ديما, .ردراشم ا لیکشت موقرب هجربآ
 راسو هواج هد رلتهج ضعب كنلحاوس قرش بونجو

 هدنبونج یابتتم كناةرفآ

 | و ید رایالم لیخ رب هلک ند هظا یهدرافرط وا
 ی هدنفارطا كنتوا هلیسهرهک هربرح راقسغادم روم

 طرح رم .ردنوسنم هنسنح ییالم یجدیسلاها ك راهطا

 هجلاب هسیا یسلاها كنب راهطآ اشرف[ یکهدیسالطآ

 لیل اش رف ۱ ضه ءبولوا لوپاپساو رکتروب ۱

۱ 

 ا ۲٤١

 د هلر

 .رد راشعسب

 کد لا كنسلاها اش رفآ بس .نایداو قالخا

 وا رلیک هدن راف رط لامس یسیلاها ندقم لاو دعتسم كا

 -وا سح ید رب هکدلدیک یرعوط هونج «بول

 نک اس هدرلتفو یکسا هدنلامش كناش رف ۲ . ردهدقفل

 شلیرلیا لیخ هد دم یاوقا طبقو ربرب نالوا شف و

 یسیلاها كرلف ذرط وب هدنوک ینوک و یک یرلقدل وا

 یندملاو یکذ لا كناقب رف آ ید رارب رو رلپ ع نالوا

 هلوفو الاغ نالو هدننوتح كران و .بولوا یسیلاها
 نانلوب هدیغاشآ اهد ءیرک ندرلنوب رلموق زلم یک

 ید راتو وه تاتو هد وتخ لاو یو هد رو
 .راردمو رحم هلیماع

 درلموق زلم یک یلاموسو هلوفو الاغ هلراب عو راربرب
 3 2 راش لاا عو قرشناد وس و یسهفاک

 راق

 ندندادعتسا ندعو رک نوت

 لها یرادقمر تكتسیلاها هیفرش لحاوسو یعوح رب

 لاش نوت كنهعساو ةعطق و «بولوا ندمالسا

 نیم نيد نالوا شا هطاحا ینیرافرط قرش هایم
 ؛ ردهدکلیرلیا یعوط هب ونج هب وک ندنوک مالسا

 هنلحاوس هنیک ندي غ نادوس هدراهنس وص وو

 -اوسو ءذ وش ردق هنب رلف رط جا كنسداو وغن وق و

 هنیرلطسو كني ونج یاشیرف| ید ندهیقرش لح
 ادعو هدهیونح لحاوس .ردشقا عسوت یرغوط

 لها یمظعا يسق ید رای الم ک ہ دنس هطآ راقسغ

 ۔ و نال یر ندرصع ردق و رای ز . ردمالسا

 تاداع ضعب هلاق ندتیلهاح نامز .هدلاح یرلف دنل

 ح وئرب زکلایو «رارویمهع زاو ندهلطاب تاداقتعاو
 -ره ضعب نالوا یرلابعو ناذلو ید یلاها بع یک

 رد رلشلوا عبات هبهیمالسا بادآ هدرا رک

 هلیلحاوس نو برغ یتعی یعسق نالاق كنهعطق وب
 هدلاح ره .

 هدتقو رب نیش كب ید یوتحو یطسو یا رف ۲
 دیش هدنفح هلوا لخاد هنسهراد مالسا ماع هلیمام

 نالوا شمهعا لوبق یالسا نید تالا .ررقو

 دنید رب فورعم یسلاها یبونج یاقرف آ هلرلیح ز
 ه رغص 5 قاط ر و هناا ويح و تاداج بویلوا عبا

 بیع بی صوص هنن رلیدنک و ر

 هلیمام نالا كنيطسو یاشرفآ .ردراو یرلتداع

 لکش كرک یاوقا ماینمای ی هدنرلفرط نایلوا مولعم

 ند رلیحم ز را هحدادعتسا و تواکذ دلرکو هحایس و

۱۹ 

 ردنا تدارع



 دف

 هايس یرلکتر هکلب و «یراقدنلو یرلیا اهد قوح

 ا ا0 دلت الفا
 ی چ را كیا ناسا لا

 تداع ول هدرلرب ضعب جد هدن رلف رط وغن وق و دی

 1 اس ید توا یراب ههو رب
 یهدلخاوس کلا

 رلیاشتحو هرابلاووروآ زج ناذل

 «ردص وصخ هن رایج ز ایربیل نالوا شاک نداشیمآ هل

 E رد واتر ی هل وا
 و هدنناکلقتس ا وروآ

 . روی و ید وب هدالپ حاق ر هد هیلاش لحاوسو

 ندا كناش ر ذآ 2 .تیئدمو تراجت و عیانص

 هدیا «بوسلوا رصد یر

 یججواو سنوو رازج
 . ردهیف السا كل اع یک رابکنزو فک او ساق هل ع

 لیاقت ههل تا ضصع عیانص یک هد رار و

 وہ رقابو ربم د «ناتد < یناج وسنم دو تكحهدا

 سابارط و یزاغن هدهح رد

 | نايتڪس بول وا تار ات نر را و رصد

 هور دیما هدهحرد ی

CA 

 , لاعا رلیش عاونا ندهلاسواکو نایتشهو یراضحا

 اعم راسو نوتل او ریمدو ءردق هننرلحا كنادوس

 د لارا غوا هد ط ره تاق فا یششیا كد
 راسو هطلابو قاررم ید ماوقا نالو یرک دا

 شرت رپ نالواندن وتلاو شموک و ییرلتا وداو مولسا

 «بوتلوب یبریمدرب هلي هد هرق رهو «رارابای یرلیدنک
 دانسا ید قلراصم عاو رب راز هرلیمتعنص وب

 درصم ؛قردلوا تاجارخا یراجت كناقبرف آ .رردبا
 هجا اب « دم شد نراس جرو نوما ینید راقیح

 «دا وم یک یزوت نوتل آو یشیدلیف هلی و یشوق هود

 قفوا ضع هلناشمآ یدروحال ید قلعتم هنالاخداو

 لق یتراجب وب

 ۔اق رف ۲ ندن را هلکسا لوی كا كلحاوس رلناوراک ندا

 یروبق هاب ‹«كرەدىا 0و دک وک کا

 ا ن NAE اوروا كف

 «سنو «ب سلبپارط «یزاغس «هب ردنکسا ندل ام

 تل نانل و هدنلا تكت ها ر دنع ااو رازح

 _کلتسم ا وروآ را هل وعن و هنیک هلا (ی ول

 یوزر دیما هد وشح 0

 رد را هلکسا نک اوسو ع وصم «هر رب هزار

 «هلافوس جد هدقرش

 قم.
 ب سابارط یسهلکسا ییبطلاو هصیفلا كنادوس

 .ردرابکنز ید كنپوسنج یاقرف آ «یک یفیدلوا
 یرغوط هرابرجاو هنبراعاو عیسوت كن هلکسا ییاوب
 كا كناش رف ۲ هسلوا تمه هنحالصاو نیمأت درال وب

 یحواو مالتسا یسکیا |

 ی یو شا یراکوتی ا

 ر فا

 1 هش هدنفح هن) وا سیر> هل و ییا 9 یراح كوي

 . ردق و

 ` رلتلود فورعمو لقتسم هداشرفآ -- .یناهسقت
 كنب راتلود اوروآ یرلفرط رکا «بولوا زآ ك

 موقره هدنرارپ ضعب كني رلفّرط جاو «رویلو هدنلا
 ید هد راف رط ضعب و «ردراو یست ر یدنک كن ءلیبق و

 لیخ ییرادودح ًاضعب «كرهدبا لکشت رلود قاط رب
 «بویمهددا ماودو اش ایرثکا «هددبس راردبا عیسوت

 وس یقرلوا ندلیبف و . رر ويم ردت اط شم رب لک

 لود جاقرب یک هراسو حور هدیطسوو قرش ناد
 الاغ جد هدب غ نادوس ک ینیدنل و هیمرلسا

 وو «لیکشت راثلود لو هعق د) وا یرلعوف هلوفو

 نوجا مالسا مث یرغوط هوجو برع رلتلود
 مولعم هحانیفارغح رنو .راردهدس با نوع

 هنسهیفارغح و هیعیبط تایسفت ك اروا ,ندنرقدلوا

 فورعم بول وا بیرق هلحاوس .زروبجم هکعا تیاعر

 انو «بولوا شب یسهلقتسم لود اشرف[ ناو
 كا .ردب رتلود نايتس رخ

 كناش رفآ هک «ردیتاود

 اھا نویلم زکس ید «بولوا عقاو هدنسیبغ لام

 2 گاف «هد هسا هعطق ر لزوک كب نل

 رٿ

E۔ود رابکن ز  

 كغ رلتلود اب وروآ ا طظ ف و هر

 ؛ردهدقملوا فده هنن راعمط

 .اوتسا طخ و هدنسیقرش لحاس كناقرف [ هک «ردهث

 هب ی ونح و یطسو یاشرفآ ؛بولوا ۱

 لاح رب كجولپهدیا قربو عسوت یالوق ك یرغوط
 هل وا هنن «بویمهدیا هدافتسا هدوا ءنکیا هدعقومو

 | وب هدل زازب لا ر

 یدک جوا لوا دیدبت ندنفرط ای ال آ هدندف رط
 فا را تا رب قة ره هک ردود شخ

 لدم و چاق ر رونلوا هرادا یرآ یرآ «هد هس وین

 رر
۰ 4 

۰ 

 «شفل وب یرلبحاص كنور دیما هلیتفو یسیح د رد

 یغاط هرق كناشرفآ «بولوا بکر

 شمکج یرغوط هلاش هنیرزوا یدورو كراریاکناو
 کا لیکشت د کد ناشوا رعت (ریو) نالوا

 ؟ردهوکح یهدنسا ( ږناروا ) یرلفدل وا

 هرکص ندقدلوا لئا هترح هداشرمآ كنارسا ضعب

 ه دن ع یاہنم كني ع هنک «فلتدوع هنن رلیلصا نطو

 ا روهج یرافدلوا شخا لیکشت هلیما (ایرییل)

2 
 ی

 رو هزااکنا ند فرط رو «روسن



 . ردشفل وا جد نم و

  ود اب وروآ نالوا یاکلقسم ایو تالا هداقرفا " 9

 هد هج رد یجنکیا ؛ردهیاتم هيلع تلود تلود نالوا ۲

 ای اپسا هرعصو ریکترو هرکس «هسنا رف هرکص «هزیلکنا ۱

 .وص هنلحاوس رجا رح ایلاتیاو ,شمریک هلارارب ماطر
 ابوروآ نروس مکح هداشرف ربارب هلرلت وب هک «ردشلق
 كن هیلع تل ود .رولوا غلاب هییدب یددع كنیراتلود

 رص هدنسهدام «یناٌعیاش رف 1, یلاعکهداشرفآ ی

 دیما هدنب ونح كناش رف [ کلام كنهزنلکنا .ردقحهنلوا "

 ۔ونج یاقشرفآو ندنکلام لاوسنارتو لاتان هلئور "

 .اس یتناف هد ع ۂنیک هلیسهبش لحاوس ضعب كن "
 دراقسغادم هدرو ندن رالحاس ضعب كنايبمافتس هل

 هر زج هرطقس هلرلهطا جاقرب نال و هدنلاشو قرش
 لا رازح لا 2 كتهسنارف .ردنرابع ل

 ۔اغ) یک ہ دی ونج نیکو ندن رافرط ضعب كن ایبهاغنسس

 ۔راوج واو ندن رلفرط ضعت كراقسغادم هلیلح اس (نوب

 کهدنلحاس رجا رو ندنسهطآ داحشا نانلو هدرا
 ید هسن و ًالوضف رد رابغ ن ا (قوبع) 1

 لیش و روساو ردام یتلود رکتروب . ردشع | زواج 0

 ۔هطآ كج وک ییارب یک ہدن زفر وک هنیک هاب رهطا نورب
 هلوفن ۲ ندنسهیرغ لحاوس كنیونج یاقیرفآ و هب
 هیقرش لحاوس كنهروکذم ةعطقو هنعيسو لحاس "
 هنیرلفرط قيبمازومو بهذلا ةلافس ید ندنس -

 . رویدا مکح هنن راهطش ضعب ید كن ایبماغنسو

 ساف هل راهطا هب رانق یناکلتسم یهداش رف [ كن ایاپسا
 کیا رب یک هلیلمو هتبس یهدنسیلاش لحاس كنتلود "

۳ ads Sh TAS sey E 

 وا دال ن رد لا كنب رفروک هنیک هدرو هب هلکسا

 (نورف) هدنسشس راق كن وا هلیس هطآ (و ودنا رف) نال

 | كحوک ییا رب یهدراوح وا هنو هننرغص لحاس
 . رد رص کم هلحاس هح راب ر رکید هاب هطآ
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 هراهما شدح ۱۱

 ا
 هل وهم راطفا راسو یلاء مای ما ۲

 فرش یاه رفا

 زافآ «لئادع «لقاند

 ه رب رب

 ۳ نا ۶
 یلاموس
 الاغ

 راکنز ۵

 ییکلم قیرغ
 0 (ننتسراک ۱۸

 کلام ولوزو ناتس رک ۰

 یارک یراهالاق
 یا هناوچ

 هچورام ر چ یاقىرفا ۱ ۲۱

 عو یطسو

 لیقوا

 9 لفس کک ¥

 لیحاوس وغنوق

 هدهع دق دنم زل كنس هعطق اق رفا س. ی رات

 «بولوارصم زکلای یرب ندا ند بونایوا لوا كا

 ددل وا لوا هنس اب ترد نداسبع دالیم رلیلرصم

 ران وا _.ند رفدل وا )۳

 هلی یداوو هنیرالم ن
 تاعولعم وب هک «یدبا راو یرلتامولعم ضع قلعتم

 .ردشش وا طبض ندنفرط (ثودوره) نیخ رولا وبا

 هدنرف رط سنون یراک دشا همس جات راق ریل هکینف

 لاح موڈ ر یدم

" ۱ Ka 

 ال وا تب رو ه سو ده ك اش رفا

۳۹ 

 اش رفآ ك ۱ هرلفرط وا لک «ندن رک دشلرب

 كنهعطق وب ند رتحایس یرلک دا دلکلیجهک هدنفا رطا

 «یدرلشغا لاصعا تامولعم لیخ هدنفح یحاوس

 خروم مدسق نانو هدیرادقم رب كنامولعم و هک
 ندردنکسا . ردشش وا طبض ندنفرط یویفارغح و

 داش رفآ هدننامز هسلاطب نروس مکح هدرصم هرکص

 .هلکعا عسوت للمخ اهد تام ولعم نالوا قلعتم

 E تالیصن نلی درب و هدنسایفارغح كس ویلط)

 ۱ نوش ردق هرصم نداصقا برغم د رایلامور فاع

 كنامولعم و ىرلغا.طبض یتسهیلاش تهج كناقب رفآ
 ییدرو دل (نیلب) «هلغاوا بحوم ییعسوت اهد ثاقرب

 یمدنرایفارغح كس ویلطبو نواز رسا تالیصفت

 لحاوس تامولعم و قحشآ .ردلمکع اهد ندنامولعم
 .یدا صعد هی "یداوو رجا رح هلا هيل امش

 - السا او ا اا م نش تباپ
 و لوا كا «هجيالشاب هغلوا شا هشعش هقاخآ هیم
 ید یر كراهعطق نالوا راده صح ندتی دم راونا

 كلهعساو ةعطق و هدنفرظ تدم زآ «بولوا اش رفآ

 لخاد هنسهرناد هیمالسا كلاع یسلامش فصن نوت

 ناسل جد یناسل كنرارب رکا .هقشب ندقدلوا
 یم ناسلو مالسا ندو «هلکعا لوح هبییرع
 یرب ( رساز) (هجبو) یسهیفرش لحاوس كناش رفآ
 مالسالا نيب .هلکدنرلپا ردق هنفرط تلآ كنصنم

 هوا لصاع هد روم و طرح ار نالوا ییبط یلوتمح
 یولعم كمالسا یالع یرلفرط نکا كناش رفآ «قرهل

 ندر رومو نزویفارغح لع هیلعءان .یدیشلوا

 «یرکب «یدوعسم «بوقعب یا نا «لقوح نا
 یک هطوطب نا نودلخ نا ءادفلا وا «ءیسیردا

 یار هلیسهیقرشو هبلاش لخاوس تكناش رفآ كناهد

 تام ولعم یراکد رو هدنقح "یداوو نادوس و راک

 تبست هلتامولعم یکهدن را آ امورو نانو یکسا هلصفم

 نا و ی هود جات لوبف

 كني ونح یا رفآ هللا یطسو یاقیرف آ نالوا یغاشآ

 لوهجم كرب ع یسهیونحو هی غ لحاوسو یجب ا
ENE 

 اشرفآ كرلیلریکنروب هدنرلاد عبا كنهربخا نورق

 ۔وم هغعشالوط ینورب دیماو ینایفشک یهدنلحاوس
 لاکا ینامولعم کهدنفح لحاوس كن هعطق و یرلتیقف
 .یلیشلاف لوهجم هنب یرلفرط جیا هدهسپا شا



 در فا
 هدنرلفرط ضعب كناپوروا هدرانامز ك

 بوط ینیرال وج و ینیرلپ رحم را اش نیا
 ید كش رافرط جا كندعطق وب قرط و و,

 صع س تام ولعم کهدنقح رار ضعب و

 .ردحاطیاو قیقد 3 ۱

 Léon ۸/6۵19 )  نوو) ] °
 ۲ فج ربهاشم ..نولل E ر | ناقرفا 3
 ییراعر نن كن (یسافلا دم نا نسح) ندمالسا نو 3

 .ردیا ینیدلوا ش 5 «هرکص ندکدشا ب 5

 [.هلر ويب تعحأ رم هتسهدام «ْن

Julius Afri-) — ETE 

 ا ا ۱ سوارا :
 ؟شهاشاپ هدنیطسلف «بولوا ندراخروم

 ر لکم نانو یرلهح راب ضعب كرمدبا

 عون رب نالوا شل زاب هد رلتق و وا .ردشم

 . ردن ونظم ینبدل وا تاذوب نلوم ید كم ولعلا س

 كنها هيلع تلود

 ۔ام یک هدنس هعطق ۳ ۱ ینامع یاقبرفا

 برغم ندشن وس هلیتفو بول وا ثرابع ند 5 ۱

 فاك نامه ءهغلوأ دن ردق هند ودح ساق ا ا قا

 ی سقف لاش ردق هربک یارگو نیلا لا

 هب یغوط ند غوط رصم تقو وا , یدنا و

 راز > و سو ی e هیامع ۹

 نا ا رو ا
 عیسوت رد ق هباروا ینطلست هلیساعدا قلآ هنس
 «بولوا د ودعم ند هین ام كلام سنوتاذه عم .ردشتآ

 هيلع تلود «یک ینیدنلو لخاد هنیاقع یار

 كنهسنارفو «شمهمک زاو ید ندنف وقح یکهدرباز 9

 لاحر هل وب .ردشما اط کا قوقح هدهمطق وب 3

 هبویدخ تعوکح لدن ههعطق ییا و نشود هیدن

۲:6 

 و هجوم لیل "یداو هینافع ةيرصم كلام ليته كن

oT 

 ‹ردق هنن رک كناد وسو هنن رعبنف و

 _ شف واعیس و ردد هنتلا كن زف روک ندع جد هج وب

A 

 لاح ندا روهظ هدناد وس هدراهنس كل وص و یددسنا

 شنقجح ندنسهرادا درصم یرلاروا «هن رزوا شاشنغا

 ران ایلاتاو رازسنارف هنلحاوس ضعب كرجارح و« ردیبک

 یاتع یاش رفآ مویلا هدلاح ره .ردرلشلوا طلسم

 نانو هده باعك هرادا هب یغ وط ند غوط یر

 ییا اوا 10 هب املا ر اشم تل ود هلزایتما هدیر و

 تلود ؛ بیر ول ندیغوط «بولوا بکر ندعس
 عماج جد یس هطخ نارف یعسق نال وا عبا هن هيب اع

 لکشتم ندنسهطخ هقر هیت الو برغ سلبا رط نالوا

 د هزاتع كلام

 یر ره د رتکلم وب

 «ندنکح هل رو هلصفم تام وعم هدنسهرص یمسا هدنقح

 لیحاوس دیفس رحم فرط رب كنهعطق و هدقجاروش

 . ردیغاجنس لقتسبم یزاغنب نالوا
 .رذن رابع ندسن و و س صد

 قرط ر «هدنسبس راق ۳ كنابوروا «قرهنازوا هک و

 طرح رحم كناش رفآو اسا «بولوا رظات هرجا رحم

 یرلف رط روا ءهدب راحت ط الت ا هایلح اوس ی هدب دنه

 هطساو یراهداج ناوراک كلشياو یسارجم لی خد
 «هلغغ وب ه دهان طابت را هاد وسو یطسو یاشرُفآ هلیس

 2 هدنسهدار یسدس # كناش رفآ نوت و «یتفیدل وا

 هبي | ب ص هلماک نامه «بولوا هعساو ةعطق

 هلکشارکذ یتغیدنل و نوکسم هاب | هیم السا "لاهاو هیس

 تعحارم EEE ) هي رفا « | ۱ شا

 .هلروچ

 بول وان ندا ی رخب اعم ناهفضا ا رفا

 راعشا قوج رب «بولوا ا ر نابز نیرشو
 یرک دشا لمرض یاهفصا كن هنغاقا ید هسا شلیوس

 .ردشلاف مولعم یراعشا زا كب «بولوا بئاغ نامز

 عبطشس وخ .ردند اعلا نز

 تا وس .ردشخا لاح را هدنسسد رک خراب ۱۱ ۲ ۵

 رد زاها ی
 ماد ردق نیا تسیل یربخ متشک 1

 تسداتفا لحاسپ یدنچ *هراپ هتعت هک

 كن ریس وج ی رپش روهال وکی اس لی |نرفآ

 هلمالسا فرش «بولوا ندنراک وی



 ش فا
 - راو وتاج كهللا رق هات نالوا شل وا فرم

 . رد راو یرهم وطنم ضع و اود بد ۵ لی بس

 لاح راهدنح رات ۱۱ ۵ ٤ ابو ۱۱۳ كنهبون ترعه

 . ردشعا

 | ترف
 یسهموظنم رب هلیاونع « عیانص)ا رزم » کراتا

 هدن رهش ( رویاراپش ) كناتس دنه

 كشخ ردنلق میش نالوا شتا تاشن

 . رد راو

 .اسور یوق ( ههنیاک) و نرفا

 نکاس هد دابآهلا بول وا ل دنس ۰

 : را دی نعسا هلج هعطد وس . رد عاش 5 شغل وب

 ا رنچ ناغه داب كرابم
 ارنمجنا نیکنر ناس اون

 شوج برط دمآ راهب ون دهع هک
 ارنهک نارود درک لک یون

 ۔ وسا (۸. ۸۲2۵اذاتف) س مادآ | ۳

 n ج ۱ ا
 ۱۸۳۷و «شعوط هدنح را ۱۷ ۰۰ كداليم «بولوا

 دعطق ایلع هنیک كند غ یاش رفآ . ردشعا تافو هد

 تحایسر نف هنسهطخ (ه ول اربس) عقا و هدنس

 ؛شم زای باتکرب لمم هدنقح ینانابن كنارواو «شقا
 شم زاب یدنک كن (هنیل) ندنسهما تاتاب ملعو

 .ردششا مشت لا هجرت ییدلوا

 «بول وا یرب ندرلسولوا كرت یکسا ۱ را
 هدنسهطخ یمعک قارع كناربا م ویلا

 وطانآ «یک ینیدنلو یتریشع نکرت كویب رب هلمان وب
 یر دكرن و « رد راو تربشع جاق رب ید هديل

 یهدناربا . رویلل و هدنغاچس دافزو كن الو هرثنآ

 لوص و «بولوا لتوقو یتیعج یرلنکرت راشفآ
 اغ دم ل دنا ریا ایسا روما .نارمضع
 هیاراح و روهال ییدودح قلهرآرب كنارباو ؛شلوا

 .ارفا تربشع روسح وب هاش ردات ندا عیس و ردق

 وا یساپ كن هی اربا و SE . ردشغل و ندید

 «نوحا كلمبهلوا لقتسم هدنموکح .راچاق دم اقآ نال
 وارد بل نا لع نالوا ی ر نر بش ناشفآ
 کچا لو هلا هسیسد رب هدعب فلبلح هنفرط هلرادعو

 .ردشلوا روب

 قو هنغاجس دیح كننالو هیوف | راشفآ
 ف رب هدنساض ج اغآ هرق

۳:۹ 
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 | لحاس كنلوک (ناروح) هدنسیقش لام” كناضق

 غ فآ

 «بولوا عقاو هدنیونج كنساضق جاولای و هدنسیقرش
 ۷۰۰۰ ربا هناخ ۱۰۰۰ و ترابع نده رق ۷
 هدهیحات و . ردمالسا الماک یسلاها . ردعماج یسوفن
 نالوا هیحا رک س.رونلو ادعم یناط هلول

 یسلاها ۱۵۰ و یسهاخ ۱۷۰ تكنسهبرف راشفآ

 ۱ . رد راو

 ۱ راشفا
 , ردهیحات رب ه دنس دیب ع تهح كن اف و

 یایسآ (۸/0808) ناغفا دوسخاب | نا ار لاو مینا
 هدنس هیطق نلیتد ناتسن اغدا كنيطس و

 و ہد راهطقن ضع ندنس هلام راطفا كناتسدنهو

 قزرش راصح هرق هدنتالو سا وی

 هدنساصو ی رهش وص نل نغاجس

 ناعسلباکو نوشتار یر ندیکسل هک عردموفر نان
 هوک ودنه و ا ه وکو دنه ا هل رعو لباک نل د

 تیاغ «بونلوب نک اس هدنلابج روغو !باهوک هلا
 یرلع»| هدیس ایس ماع «هد هسی دبا رام دآ عیجشو رواکنح

 ندنکلاع نارا ید ىل «بوسیلوا فورعم

 هلغم اشاب تسد رس هد راغاط شراب کو «یدیا د ودعم

 ندکارتا هدننامز هیاماس تاود .یدرلشقا تعانق

 «هلیا لالقتسا یاول عفر تاذ رب هدنمسا نیکت بلآ
 نامه نکتکبس دوج ناطلس یدهع لوو لغوا

 ییدشا عج هرز وا قلوا بک سم ند ران اغفا نکلا

 هنفرطره كناراو هنیرلحما كناتسدنه هل رک ساع

 رايون ع روپشم «كرهدا دودح

 تا داك اا «هدهسیا شا شیسأت لود

 داو E نا ت «4غمال وا یراهص وصح

 كص ندهیاربا لود هد وب «ندنش دل وا یسراف یرلپ

 هلالس و .یدیشلاق لوهج هنب یمسا ناغفآ «بولی

 هدن مش نوا ینیدلوا شا ذاحما تخیا اروم
 تابش ند ران اغفا روغ هجملوا ضرقنم هلئامز رورم

 ؛شقا سیسأت یتلود ناغفآرب یروغ دمع نیدلا
 ف و یبیدو 7 و :اشذآ مزار نا هه 5 مدح نادنف ظ دیه

 ۸ہن و ا سو

 ارج یره دنس ندرواشيپ ءكرهربدننا ندهوک و دنه

 باش .ردشقشا ناکسا هدرلغاط نالوا ردق هنس

 «ب ول وا ضرفنم رارکش تل ود و هدنافو كنب دلا

 ۱59 رم ندنواو كرلهاتم زراوخ ناتیناففآ
 او آ نیدلابارش «هدهسا شمس هنطبض دل روع و

 بوس هنسلیاب هفارطا بوقیح ندنعدق نکسم كنم وق

 یدنک ندفرطرب یساسور ناغفآ هدقلهراوب . ردشلوا
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 كاتسناغنآ ۲ ۳ نت هفیقیح ردق |
 -ابق ناغفآ نالوا شا راشتا ردق هنرافرط برق

 سيوا ربم ناسلوب یسیر كنيرب ندا
 تلود ندناربا دوم لغوا هلآ لالقتتسا نالعا
 ینیرافرط رنک | كناریا رلیاففآ «قرهقپ یه و ۶
 «كرمدبا روهظ هاشردان قا «هدهنراشت | ات 0
 یخد یناتسناغفآ .«هرکص ندکدتا صالختسا یناریا
 ۔ارما «هدننافو كریکتاهح و قح او ؛شغا طبض |

 ندنساسور كنس هلیبق (یلادبا) ندنلئابق ناغفآو ندنس

 «شقیا لالقتتسا نالعا هدراهدنق ناخ دجا نایلو
 ندتقووا هتشيا .ردرش | لقن هلاک یتخیاب یرافلخو

 موق رب رلناغفآ یر ند خراب ۱ ۱:۰ یی

 هنکح تل ود ر هج ربآ ناتسن اغفآو لقت 3

 یراک دلیوس «بولوا مدقكی یوق ناغئآ اذه عم
 یعرافو «ردبوسنم هنسهمز هب رآ ةتسلا یاس ی 3

 . ردراز قیناعمو تسانم قوس را ق رکسناسو

 یرلکدربو ینمان (ناوتخم) ایو (یتخم) هنب رلیدنک رانو "
 «هد رادسیا فورعم هلیهان (ناتب) خد هدناتسدنه «یک

 یرلیموع مسا بولیریو هنیرلیدنک ندنفرط رلیاریا
 ثدح و 5 یخد یمسا (ناغفا) نالوا شم هنکح
 لوا رصع قح ترد نداسیع دالیم «بويلوا یر 3

 هد راه دن

 ۶ ردشمک

 رایدنفسا «(تودوره) نیخرولاوا نالوا شمژای 4

 نالوا شلوا رومأم تاي راف رب وا
 با ودنه « 5 ندحایس لناو مات (سقالیکسا) 1

 ور فسا كانا د ییدتبا ثح ندنسیلاهآ |

 هدنناسل یرکسناس كسا وب روکا کد ها 3

 طلغ ندنسهلک ( (ناغاوسآ ) نالوا كد « یراوس» 1

 رس . ردن ونظم ینیدلوا 3
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 لصا «هدهسا راو جد یراهم وطنم و راعشا ضعي

 هدن راهی داو هیسایس لفاحو یرلیدا نا ۱

 .ردیس راف ناسل یرلقداللوق "

 ۸۱۵815 ناتسناغفا دوخاب ]| ۰ ۳
 ی .E | ناتساانف

 كوي رب كنيطسو یایس) 0
 ضع و ناربا یرلفرط رثک | یو هک «ردیسهعطق

 Eel «نکیا دودعم ندنکلاتم دیه یرلتهح

 ۱ هدناسل و «ب ویلیوس ییرلناسل یدنک رلیاغفا "

 غ فآ
 یتروص هلقتسم تکلم رب عساو هد لیخ ندنکیدش

 شلرپآ ناتسحولب هسیا هدرلتقو لوص وو «شلآ

 هن اتسدنه یرارپ یلیخرب ندنفرط قرش «یک ینیدلوا

 هیس ور ید یسهیلاعش فارطا ضع و :شفل وا تاج ا
 .ردشمک هنطیض دب كن

 كلارا ناتسن اغفآ س .ینایسقتو هحاسمو دودح

 هو RE که دایسآو هلند رظ رک

 بول وا مق
 لوط 4 هلا ۸ و

 هع ندقرشو ۰ ۱۲۲ یا نالوا هونج ندلاش

 یاش ضرع ۲ 9 ا
 ‹قرەلوا دم | د ا

 دنس ًاقرش .رد ردق ر ۸٩۰ ید یو نالوا

 ناهلس) نالوا دتع رد هرواشب هب رع كنسداو

 .هلسلس هوکو دنه الاس ندناتسدنه هلیسهاسلس (هوک

 ناتسکرت هليلوج وو هلیس
 .دطح ناتسهوکو ناسارخ نا ربا اغ دشت را

 . رد دو دع هل اتسح ولب جد ا فلت رل

 جد ناتسلباکو ناتسلباز هدنفرط قرش لاش هعساو

 ندمزراوحو ندن رلقلناخ

 ةعطق وب

 نالوا هدن ونح كنوا یاتسناغفآ سف نلید

 هدطسو «یراطقا لوهم ىلاوحا راسو ناتسویس

 -او یر (دنله) نالوا بصنم هنلوک (نوماه) و

 هدیغ بونج «یتسهطخ هعو راهدنق یکه دن رلید

 عب نیش ناسارخ هدیلاش تع «یاتسیس یک

 ییراهطخ مو زودن وق یک هدلاعشو «ییغلناخ تاره

 بویل وانوکس هل ران اغفآ یسهلج ك راطقا و . ردعماج

 عب ندنسیداو كشن رب لباک یطو كرلناغفآ لصا

 تارهو ناتسیس «راهدنق ؛ردن رابع ندناتسلباز

 (كیحان) كران اغفآ هرزوا تیرنک | هسیا یرلذ رط

 هنن چد هیلاش راطقاو هل رلپ ارا یرلک دشا و یمن

 -راخ كناتسناغفآ سکعلاب .ردنوکسم هلرک رو رلیناربا

 -اشیب هلیسیدا و دنس نالوا شل وا قالا هدنه هدنح

 . ردناغفآ یسیلاها تیرثک | كنب رفرط رو

 ناتن اعا دو و راباو لات ۲ یر ته

 انشا رار هل ارب 2 «بولوا رب 2 كسكو لیح

 لک هعقن سه لب ر نالوا را یرع كنیط_سو

 و (هوکو دنه) ندنف رط لاش قرش هلبط و .رودا

 (روغ) و (ابابهوک ) نالوا دتم یرغوط هنفرط برغ
 ندلاعش «كرهنیا ج ردتلاب ارش ؛ ردط وب رم هنب راغاط
 رد ۱ طابر ۱ بک ۳ راملس) نال وا تم هب ونح

 اردنا لکی لئام ت ربا ردد غ لاش ی



 عفا

 ۔رط بع ؛ رد رابع ندلئام مطس وب ناتسح ولب هک

 هدنفا رطا لوک نوماه «قرهنالقاعل ۲ هک رک هدنف

 لوح رب هدنتهج یبرغ بونجو هضوح رب یلخاد
 هنب راغاط ناسا رخ و ناتسیس یرکص ندکد تبا لیکشت

 هدف لا ت ؛ردا عاق را کا یعوط

 یغوط هنسهضوح نوځج و هنلوح ورم اردت هسیا
 كهوکودنه نالوا طونرم هنیرلغاط هیالاهه  .زییا

 تولوا روا ا و ق هدروتنص یعاد یراهورذ

 نرو دیک ؛ردراو یرلعافترا هدایز ندهرام ۰
 یغاشآ ندهزمم ۰۰۰ یعاشترا هلی كنبرازاغو

 «بولوا هدننونج كنسيداو یربن لباک .ردلکد
 ید ك (هو دیفس) نالوا دم یرعوط هب قرش لامش

 هزبم ۳۸۰ یرلهورذ کهدش رق یرهش دابآ لالح

 كنسهلسلس هوک ودنه هل يسه سلس روغ . ردهدنعافت را

 -وص یعاد كن (اباب هوک ) نالوا عقاو هدنفاصتلا لحم

 ٩۹۰۰ هد لشسرهورذ نالوا روتسم هلراق هدنار

 برص تیاغ هدن هرآ رغاطوب .ردراو یعاقترا هزنم

 «رارویدیا نت رو رزافو قاط رب لتشهدو

 ناهلس .ردیسلصا نطو كن رواکنح موق ناغفآ هک

 اط (نایلس تخ ) نالوا یسورذ كسک و كا كهوک

 ید یعافترا كنیرلفرط راسو ۳۹۱ ۰ یافت را"كنغ

 E كناتسناغف ۲ .رد CS E هرم ۰

 (دنله) ,نوحشا قاسالک ۲ یعافترا ید كنب رلفرط
 هن رع نالوا عقاو هدنرلف رط یراف و كنسداو یز

 ۰۱۹۰۰ كاباک ۲۳۹۶ ندرش یاذح كن رپش

 ع بونح تعاس ۷ 2 ندهن ع «كراهذنق

 هدنعاشرا هزم ۹ هکلاب یدلاح ینیدل وا هدیب

 .ردیا اضتفا كعا رک ذ یغیدنللو

 یرلفرط یک «بولوا زآ راوص ناقآ هدناتسن اغغآ

 هضوح ییا هجلشاب یرارهن نالوا دوجوم .ردوروق
JAE(هارز) کوب لاو یر كرلنوب هک ءروندا  

 0 كن ر لباک یرکیدو «یس هض وح كل وک

 هدنن رق یسهییغ دودح كناتسن اغفآ لوکهارز . ردیس

 ندن ع لاتشو قرش ۷" تكلم «هدلاح ینیدلوا

 عساو هلهج و ویو «رولوا عج هیاروا راوص ناقآ
 یعطس كل وک و . ردیا کھ هض وح للخاد رب

 ؛بولوا هدنعآافترا هرم ۲۹۰ قحا ندرحم یاذح

 .ردهدرب رب روقح ك هتسن هنعاشرا كنفارطا

 هک «ردن رب (دنله) یسدعلشاب ها ارم :نلیک و کوب
 ےب

۳:۸ 

 بغ «هلناعب ندنکنا كناباب هوکهدنف رط برغ كاباک

 ( دنه بایس ) ندغاصو ؛قرهقآ یرغوط هبیونج
 ناک ندراهدنق ید ندلوص «ینیراربن (دور شاک )و

 نشلرب دهل رایاچ (یرود)و (ناسکروا) «(قانرط) و

 (هرول ) ناک ندیفرش بونج هرم ( بادنکرا)
 هاب رب ندنا و یاتسناففا رها ذخا ید ینیرم
 هنسیفرش لحاس كلوک روک ذم .هرکصندک دشا قش

 (نور او  یدعفرط لا .نولوا لیصاو

 -وص ردق و .رولیکود یاچ كج وک جاق رب های رېن
 هبعفد قوح «بولوا زا ك قع كلوک رار هلرا

 -وق هدهجرد كجهرو دیک یرب هترواو یرارانک

 .ردیحاو هايس «هددسلکد لزوط وص .رور

 مالسا «هدهسرارود (نوماه) ریل وروآ هلوک و
 دنز هک ءزدقورعم هللیمات (هارز) هدنرانآ یویفارفح
 (ناتسیسهلکم) هسیا رلیلرب ؛ردکعد « لوک » هدنناسل

 ۔وح یجنکیا كناتسناففآ .رلرید ( عسر ةلک) و
 هلا (هوکودنه) «بول وا هدنفرط لام قرش یسهض

 ا ندنتس هو یری لباک هدنسهرآ هوک دیفس

Eضع کن 9048 هاو رپ دخ  

 دنس كره ندنرازاغو كهوک نايلس ید رارېن
 كچوک رب نک ندنجا كنهنزغ .رولبکود هنیربن
 هلوک كج وک رب ربارب هلرلیاچ قاط رب رکید ید رېن
 را لو تاک ره را .لرتلکود
 داع هناتسناغفآ هسیا تنسهضوح نوهج ندلاش
 1 1 لا ك یرارب

 ناتسناغفآ س .یناناویحو تالوصحم «یساوه
 یعاقرا فنلحم «هدلاح یی دل وا هدنیلفا سود و هب روس

 هلیس هدابز اوه نیشبق هد راف رط هل رع و لباک یعب

 هونج برع ؛ردقاصص ییخ نیزایو قو وص
 7 اهد اوه «ندنغ دلازآ عاقرا هک دا یرعوط

 .ردسباپ هرزوا تیموع یناوه .رولوا قاعص

 «بولوا قلشاطو قلغاط یدرد هدش كن سیضارا

 كريس تحت آ هدنرافرط رنک او «ردزآ كب یرانامروا
 لب دوم ماتآ «هدهسروتو راتوا قاط ر
 تنم هنر راک O هدرارب قعلآ .ردقوح

 هک ءردراو ید ردوواو رهرد ضعب رادلوصحو

 ینیدشلو یراذیذل كبو یعاونا كراهویم هدرارب وب
 رکشو نونو «قوما رب سوم «یادغب یک
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 ا 9 1 فکس

 قوح ید یرلغاب . ردن دننال وصحم ی
 د و هرم ی توان ۲ ؛بولوا

 را قوج یر ی ندهسیتپ تا ۰
 تاره نکلا یرلت 1 ٌ؛ردراو ید یرهودو مفیص

 یسنج كرل یکهدرافرط راس «بولوا ییا هدنرلف

 «ییآ E «نالبق نا هدرلغاط

 و هیشحو تاداویح 1 نوه. کلی : درو

 لصا درابدک لیو نوزوا ن

 ا
 ۰ ردید اب

 لند یسیدک ناو . رو

 دادا 3

 .هعطق ناتسن اغذ[ س .یراشو عیانص «یتداعم 3

 نکا یندعم نوتلآ «بولوا نیکنز كب هحگ دعم

 «نوهتن 11 «رقاب نت کوره

 ِ رمد ا ا دن

 دادم او «بولیراقیح و

 یو كنب رلیک و نویوق .ردهدقلاق
 هن رلاش ریس ک هدرلفرط راسو هد زا لاک

 هدلخاد زکلاپ ءهدهسرولیاپ رلاش
 - هلی ای هد رادقم قحتل وا جارخا بول وا قرص

 «پولیپاب ندنفرط راتیداق لی و ابع و در

 یرلتعنص راس .رارینییک هتالوعموب ًالماک رو
 -اعا یرلقاط تآ با هرانو هحراج حمسا دیچیٌشاب

 قفوا كجمدا هل اقم ه هیلحم تاجایتحا راسو ندنل 3

 ر یرالونا رذف 4 اب ھ .ردنرابع ندالومم كفت

 ر چ یم کک بول وا زسٹینماو مت 7

 هدناتسن اغف | «هد هس ر ويم زس وک تاشوشتو تالیپست

 ندن زاغو ريخ یر «بونلوا ارحا تراک هعقدلوا

 تإ ره یر AES 7 هيس هطسا و 2 یر هه ا

 دزب ندراهدنف هدیرو «هناسارخ ۲

eیرلش ر ا كوي ترد  

 ندناتسدنه زکلاب هر وک هنت اور كح ايسر ردراو

 كيب زویش هب راحت داوم نرک هدنفرظ هنس ر

 یش راق هنالاخ دا و .ردشغل و هدنتهق یساربل ریلکنا

 وروق «هیبط ةیوداو ايو .كو هل اب كناتسناغفآ

 «دروکوک ؛نوشروق «كږا «نونوت «رلءویم هزاو
 ۴ .ردراو ییاجارخا هراسو هود «تا

3 

ِ 

“O ۳ تا e 

 ن فا ۳:۹

 -اها كناتسن اغففآ س .ینایداو تبسنج «یسلاها

 «ردرلناغف[ یسبجم رب «بولوا مسقنم هتیسنج ه ۍسل
 دا رفا شک ۱ «هدله یرلقدلوا یرلکاح كتکلم هک
 یسیجنکیا ؛رگبشن ههحو لوغشم هل فلنابوح یر

 ناسل هک ءردهشج نارا نلیند ناوسراب ابو كيحات

 راجو عارز لصا ؛بولوا یسراف یرادازردام
 (کدنه) ی حوا ؛ردندرن و یرلفنص راکتعنصو
 وا ملکنم هلیئاسل ودرا هک ءردرلیلدنه نالوا رت

 ؛ راروینلو هرزوا ترک هدنرافرط قرش «بول

 تارهو راهدتق هک «ردتسح (هرازه) یسیعد رد

 هدلاح یرلقدلوا رانا هحایس «بوالو هدنراف رط

 .هفاط شابلزق یسیعشب ؛راردملکش هلیاسل یشراف
 ءاتشردات هسولوا دن کو ها را

 تست اف رد راش ا ت رج هنب رلف رط لباک هدننامز

 هدقفل وا نیم 2 ^ ردق نویلم قح شپ یسیلاها م وع كن

 شالو اھ ت یوم یار
 . ردناشف | هدردق یتویلم قع ت «کدنهو

 بول وا ملکتم هلا یسراف نال یعش رب كنيلامها

 نفیس وق یاب 3 ی رقیب e ناش
 عبا هنناداعو قالخاو تایدا كنارباو «یرلفدل وا

 ندنرلقدل وا بهذلا ینس یرلبدنک «هدلاح یرلقدنل و

 . رد راو یرلتموصخ و ضغب ر كوي ك هرلپاربا

 هدناتسن اغفا -- .یرکسع «یادراو «یموکح
 هرادا ندنفرط یسر یدنک هلیبق یتعب لیخ ره

 یف ره" .راوتعا واد ابو
 یا تربغ هدامعلاقوف هد هظفاح یثرح 2

 رواکنج لاها
E REE 

 .ردیعص ةد رلي یرلاوعد ناق

 .راردیلس ومان تياغو

 نویلم م رای هب دقت تادراو . ردعب ات هب اع تعد رش

 نکا هددسا شغلوا نک هد رادار ا لاک
 ندنوبیسهینیع تاد راو نوجغیدنلآ اتع یرلیکربو
 كا دع تسود . ردك رڪ هسل وا هدایز قوح

 یرویتع هدات۲ ۵۰ ءزو ی را و ۶
 کرا راع نالوا لا رک بیعا راه
 هدنتکلم لخاد . ردشم راقیح طیعت رالف ۱

 .رلیاص رکسع لناغفآ ره ردتقم دنیهش اط ح الس

 تعحارم هنسهدام « ناغن] » نوجسهیح رات لاوحا]

 [.هل روب
 (هضوح) كني غ ناد وس (۸100۷) ۱ 9

 (ح ونرب) نالوا یروشموق هنسهعطق

e هدننامژ 



 | قآ

 .ردعسا نلیریو ندنفرط رلیادوس راسو یسیلاها
 [.هلروپ تعحارم اتش دام هبص وح «|

 ۔رابمول هدیلامش یایلاتا (۸۱۲0۲3) 2 ۹1

 «ب ول وا هبصق رب هدنل اش هزم ولیک ٥ كن رهش نالیم و

 .ردزاو یسیلاها ۰
= 

 فا
DISناسا هدنس رعه حران  Iیوم « " 

Eلایخ  E A E 

 مس

 یراصح هرو نوا

 .ردیعساأ لعتسم

 [. هان رو تعجارم

 ضرع ۳ هدیطسو یاشرفآ (6۵]۸۱) ۱ 38

 تا راب دجا ندنساما مر ات ده

 اط راصح هرق ۱

 ها ملاک تایپ

 ۱ بی ESO (ور وقودن وغ) و هدیلامش

 و كنندارفا هک «ءردموق رب نانلوب نکاس هدنفرط
 یسلیو نوزوا كا درلن و .ردروپشم 4کلەح

 رب یرلقدنلو نکاس .ردلکد هدایز ندنیشرآ یکیا

 غل وا ندهیش رفآ راطقا شماغلوا فشک هایمام نالا

 داران وب هک «ردشلمب هروک یرلنو حایس یيا زکلای
 «حاپس یاینالآ روهشم مان (تروفنباوشا) یسیجمرب

 تروفناوشا .ردنایلاتا مان (ینایم) یسیمنکیاو

 لقیآ كچ وک ءیللا كچوک «لیوب هصیق كرلو
 كب یغاررمو قوا بو لوا كالاچو تسج تیافو
 | رغ هل راسج یدک ایرثکاو «ینیراقدناللوق ییا
 لوغشم هلیغلیح وآ ليف «قرهنلو هدشیا رب بسانتم

 وا نم" شب راتفذلوا
 شلا قیر «هرزوا كمرتک

 یکیدتا تافو هداروا .بورتک

 هبابوروا هلا یوم
 ردق هه ول 5 80

 . ز و زاي

 ام هب اساي قوح هد ران وب «هدهسا شلوا قفوم هکم

 . رد رلشم

 .یدیا راو یو.هرهنناس ۱۱ هلا هربم ۱ هدلاح

 یی دل وا هدنساب ترد نوا کوی ك رلن وب

 ۱ هلو 4ما (وق ود) جد هدنف رط تب ونح اطشرح

 ۱ یر سانهر هل رلذ و

 ۱ لاو ناوي یکسا . ردلکد م ولعم ینبدلوا بول وا

 «هدهتسا راو موق ر هحوح

 (هغو) د وخان ( هیچ ) هدن رلف رط جا كناش رفآ یرلخ

 ۱ رب دیک صا ینیداللوق هدرعش

 ی

 | EN )¢ تحت اش راصح هر «|

 ۱ ینایرام

 هم لک | -رشک ردق هنایلاتا «بولآ یشک ییا ندرلن و هسیا

۲6۰ 

۱ 
8S 

 هک روزای یغیدنلو موق هجوج رب هلو ءلیسا
 یصم تقو وا .ردفحل وا یوق اقآ و لب همش

 ندب رک دتیک ردق هن رلف رط جا كناد وس یرلناوراک

 .هنلآ یربخ یدوحو كموق و هلیسهطساو ۰
 ۰ يا للوا ش
 تنتکلم هديب ونج یایسآ (۸۵) 1 ۳

 لاب س .ردموق رب رونو هدنرلغاط

 دكرلن وب . رد راو موقر E هلم” | وب م

 . رد راو هد رلن ازاپ هدنب روص ( انا ) ا

 كنغاخش دیمزا قم هنتناما رہش ۱ 13 1
 هاش ریکد هرق نعل هدنف رط لامش . ف

 رب هدنفرط قرش كنساضق هردناق ناشو هدنلح

 نددیم زاو « ندن زکر اط یکم هک « رذهیحات

 «ییه رف ۲۲ «بولوا عفاو ددد ام تعاتس ۸

 ییلاها ردق ۱۰۰۰ هرزوا قلوا مالسا یسهلج و

 «بولیروق رازاب ینوک هعج ره هدنزکرم .ردعماج
 .رنالبوط قلخ لیخ وا

 رع .كن هقیسکم ( ۸۸۱۵۵۱۱60 ) ۱ و اقا
 هک E هدنلحاس رببک طيح

 (التسکین) نالوا یزکم كتلایا و و ہدنتلایا

 وفیسکم و هدنسی غ بونج هزنمولیک ۱۸۲ كنيرهم
 ۱۱ ۰۰ ۲۹ هدنونج هزم ولي ۳۹6 كن
 -وا عقاو ہدیرغ لوط ۱۰۲ ٩ هلا لامن ضرع
 ۔اوھو كج وکر ہش «هدهسا مالغاص ك نامل «ب ول

 زا نکیا هدنلا كناسناپسا «بولوا یتاهیص كب ی
 ؛ ردشغا بئاغ ید یس هب راحت تیمها ینیدلوا شل و
 کن راع 2 ۱ و ىلج تكتهقسکم هکناوح

 . ردیشک ۳۰۰۰ یبیلاها . رد (سالب ناس) یسهلکسا
 .روینل و یسهعلق (وغاید ناس) هدنلخ دم كناهل

 (وقسیلای) كندقیسکم و ا

 هدنرزوا یر (هواب) «هدنتلایا

 4۸۰ كن ( هراعح ا یداو ) ینعب یادآور و

 . ردهبصق كح وکر عقاو هدنسد ی لامش

 (الب و) كنهقیسکم ER ۱ كناقآ
 ۱۸ كن رهش (الب وب

 . ردهیصق رب عقاو هدنسدب غ بونح هرم ولیک

 رکن اهج بول وا ندنسا رعس ناهفصا ۷ از

 E A هدامو هاهداب
 .ردشفل و هدنتمدخ زیور هدارهش

۵ ۰ 

 7 و هدنل ایا

 دردی دن زاعسا



 ۱ ی

 دروخ لد نوخ نیاو دلا شف لد نوخ نآ
RITجم 5 م باز دو ردق  

 (الیو) كنەقيسكم ا اا
 ۱۳۲ كنربش (ابو) و هدنتلایا ۱

 . رد هبصق حک عقاو هدب وئح هزمولپ 3 ٩

 دیطس و یاشمآ (۸۵۵۱۵2۵2۵0) "وقت ا 3
 (هناتوغ) هدنتکلع (الاع 1وغ)

 ۲۰ كنب ربش (الاعاوغ) و هدنراسپ لحاس كنبرپب

 (اوغا) هک رد هبصق رب هدنسدب غ ب ونح ا 3

 ۲۰۰۰ و مقاو هدنسهروا كن راناکرب (وغت وف) هيا

 هدنلاش تنناکرب ( وغت وف ) EF .ردعماج لاها

 «بول وا یعافترا ٤٠١۰ كنناکرب (وغنانتاقآ) نانلوب

E:ندى رافوت ودة مکہ یرعآ نالوا هدنسهورذ -  

 ۔وکو نامود نالا ندشراپ رب نالوا شاحا یغاشآ ۰

 .رویقیح وص قاعص لدرو |

 -اذم قلن ایتسرخ ا ۱ نیو

 یهدم سو را ندنس هع دو به ضن

 3 فو رعم هم ات « یهذم س ویحاق]» ندن ابغا 5

 . رد روپشم هلیبقل ¢ مشکی » «بولوا یسیر كبهذم

 A ۱ یس وپق سپ ا هدنګ ران NS د دالیم

 شکاف داو هح و ك (سناتسن وق) روطاریعاو

 ی (رییل) باب و «لرع ی (لیریگ) ۰ تنس نر

iسن جو مس 3 ات اف ۳  
 1 1 در | سوچ 9
 زاساح 7 رتا وا یا  ب

 ۔اینتس و هداز روطاربعا (هرود وثت ) یریف کیا

 ؛شلوا یعهحوز هلکشا رسا هنناو نسح یسون 1

 وا هت رار هلیس هح وق هدنخم رات o۷ كداليمو 3

 ناز و 1

 وعن OEE ر ی ۳ E EA ا
 ی ونص نایلس هاش .ب ولوا تاذ 2 نیاشو لض ۰

 مولع .یدا ید اهن سالضف نارا E او

 یسهبلط ناربا «بولوا نیلأت حاقرب قلعتم ههلوادتم
 . ردل وبقم ك هدنتب

EEE ین سم ی EY 

 هک
۰ 

PI 

 فیت

 : ردندن راعشا هلج یعابر وس

 ییآ ی ازف برط ایص داب یا

 نیآ ی اپ فک یمادک فوط زا

 ا رهتساخ رب هکی وکزا

 یآ ی ا محشچ دز یا

 ۳ از كن وطالفا (۸۵۵06۱010) ۳۴

 ءردیمسا كنهس زدم یییدل وا شجآ ِ

 یوکب تس

۱۲۵۱ KE 

 سیسأت هدنسهللرات كنىرب هدنمسا ( سومداقآ) هک
 هرکصندنوطالفا .ردشفلوا هیمس هلمسا و ءهلغفلوا
 ایمداقآ ترد اهد هدتناور رو ییا اهد هدهننآ
 قاط رب یرلکدتیا تبسن هنوطالفا قرهنلوا داشک

 .یدریلیرب و یرلس رد هفسلف

  faمسا و هدایوروا
 ۷۸ ۵ كدالیم هعفد كلبا ءقرهبالشاب هغاناللوق هدنم

 هل وب هلمات و هدننارس یدنک ( نالراش ) هدنخم رات
 ایمداقآ ) هاتسانم وب هک ءیدیشغا لیکشت نیا رب

 یسایمداقآ یارس » ینعپ (هنیالاپ
 ررپش ریاسو ژولو كندسنارف هده

 - اقم « فراعم نیا »

 .یدیشفلوا هیمس «
 - اقآ چاق رب هدن

 هدن رپش هسنارولف كنابلاتا «یکیییدنلوا سیسأت ایمد
 غ ینعی ( هقسورق الد ایمداقآ ) هدنخ رات ۲۷
 صوصح ههیدا تادیقت هلیناونع « قراعم نیا لا
 لکم كنناسل هحایلاحا هک «؛ردشفلوا سیسأت ناو
 ولف هب س .ردشعا فیلاتو عج هدینباتک تاغل رب
 ید ) لاند راق هدنسی دژلیم خب رات ۱۲۱۲ هدهسنار

 نونف رب هلیما (وتنج لد ایمداقآ ) ندنفرط (سح دم

 رب يا هجا اب هک ید وا لشن ا

 EE هل راحت

 نیا رب هلیماث « یساییمداقآ رادافرا» هدنسیدالیم

 سس یر ره كنساضعا هک «یدیشقا لکشت دا

 .یدرونلوا همس هلیمسا كنرب ندن رانابوح ایداقرآ

 نونف » SS ۱۹۹ ۰۰ ید اولو ج

 ی دیش وا نسما ادا رب هلیما « ا ۱ عیانصو

 كنيلوانو 6۲۷۵۹ یسایمداقآ نونف كنونیرو بس
 . ردشعا لکشت هد ۱۷۷۹ ید یسایمداقآ

 هدنخش ران ۱۱۳۵ « یسایمداقآ نسنارف» هدهسنارف

 «هدلاح ینیدلوا بکرم نداضعا قرق «بودیا لکشت
 نسنارف «قرهلوا لوغشم هلیحالصاو هیفصت كناسل

 كليا هک دعما یباتک تاق لر كنناسل
 . ردشغل وا شن هد ۱۸۷۸ یسیح دیو ۱۱۹6 یسهعبط

D EUهلیمان « یسایهد اقآ تای داو حرا  

 یر ندتقو وا 3 یادش لکھو نیا یجنکیا رب

 رش راهعوجح یواح ییامولعم قاط 7 راد كن

 ات ندنفرط (ترولق) هد ۱۱۱۹ س .ردهدکعا

 هیهم تام ولعم ید « یسایمداقآ نونف» نانلوا سيس

 خرا ۱ هدامور س

 یر و قیسوم یر « رق و مسد یر هد رلخ راد وا هان ۱



ol 

 وا هک ایم داتا ح وا صوصح هب یرابعم نف هد

 هدنظع لالتخا ۱۷۹۳ یسلج ۵ رایمداقآو . ردشفل

 ایحا ندیکی هد ۱۷۹۵ یدهسیدراشغ ا لیطعت رایثخا

 وا عج هبه راد رب هلیما « یقنراعم ن با هسنارف »و -

 عیانص «نونف تایداو جرات نیا وب رد

 ردمشنم هنن ر هبعش هیسایسو هیقالخا مولع «هسیفت

 ۔ارف س .ردایمداقآ رب هحش ربآ یر ره درادیعش وب رک

 ردشفل وا سیسأت رایمداقآ ید هدننالابا رکا كنهسن .

 كرلن وب رک «رد راو ایمداقآ چ وا هجا اب هدهزیلکنا

 وا سیسات هدن ریش دروفسقوا هد ۱۱۵ یسجګ ر

 بس .ردشفلوا لقن ههردنول هد ۱۱۲۰ بول

 واو هدنرپش ع روبعدا كنهدنالربا هد ۱۷۲۱ یر

 لو سوصع هیبفا مچ شد یی 2 1
 .ردشعا لکشت هد
 .راردهدکعا

E E هد ۱۱۵۳ فا هفت 

 «بودا لکشت ايم داق ر هدقیسبیل هلیما 6« یسایمد

 <شخا تو هدب را مش ضعب ۳ كا هدعد

 واک تح ندنف رط دل و ول روطاربعا هد ۰۷۷ و

 سیف رله وق وه هعوج هد یح وا

 یر ندتقو واو «شفلوا لقت ههایو ربار هلغغل ۲

 ۱۷۷۰ هدنیلر .ردشل | ینمان « یسایمداقآ دلو ول »

 کد ن و ر ناف طا قید د عرب هد نا
 هج زسنارف هرکص هال اشنا «بوئلوا سیسأت « یس
 و .ردهدکمجا سن راهینف ةعو# دحالآ تاو

 .ردشملوا (چنل) ر وشم مکح یر دم كليا كنايمداقآ

 و وا د را ۱۷۱۶ هدوسا
 ینیدنل وا لیکشت ایمداقآ رب صوصح ههیلاش ةنسلا
 انآ نونف » رب هد ۱۷۵۹٩ ید هدلوهقوتسا «یک

 ةعوج رب یر ندتقو وا «بودا لکشت « اد
 .ردهدکمنا رسد ةف

 یسیقرت كنناسل هل ویی اچسا هد ۱۷۱۳ هدایاپسا

E ag 
 .ردهدکخا عاقجا هدد ردام «قرەنلوا لیکشت

 ۱۷۲٤ « یسایمداقآنونف» غ ر وبس زپ هدهیس ور

 ایمداقآ رب ندنفرط یسهقود

 هلن راه هد ۱۷ ۲۵ «سیسات ندنفرط ورب وب هد

 هدکشا سند راهع وج هدن ران اسل هتل ال و هح سنا رف

 . رد
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 یشایمداقآ نوتسو هدنسهعقجم كلام كناقرمآ

YoY aT 
  ۰و مولع » ی هدايفلدالیفو هد

  7ید  ۱۷ ۱٩هد  alوا ها

  ۳.هزیلکنا كنيلاش یاشمآ (۸62010) ا
 نلید (نوینیمود) و نانلوت هدنلا كن

 نوکو . ردیم دف نیا كن هعطق رب هدنسهعسا و ول

 » به دام ایج وقسا یکی » ] هرواید » ایح وقسا یہ

 .هلروپ تعحام هنس [ ۱

  (Accadia) ۳ ۳۴ام هديب ونتج یالاشا

  [ 7كنتلایا (ونیلوآ) ءدنفللارق وان )1
 هزم ولیک ۲۲ كنبرپش (ونایرآ )و هدنساضق (ونایر

 رد راو یییل اها ۶ع)۳۵۰ «بولوا هبصق هدنقیش .

  2 ۳۴ینعب 18 رب »7-
 دم

 ار « یرلندعم ایداف ] ۲م
 «ه دنس هعطق ایح وقسا کا كنتکلع نوینیمود هدیلام

 مساو كب هدنغاط (دیکبوق) كنساضق (رتسعلوف)

 كا رهش (سفافیلاه) «بو) وا ییدعم ریهد رب مهمو

  NEردعقاو ه دن اش هزنم واک .

 كنغاط ناطلس هک

 نیداویلوو یلقدنص هناعبت ندنس هلام یونج برغ
 یرعوط هاش هدنشهرا یراضق

 ناطاس «هلبا ذخا خد یاچرب رکید نلک ندیلفدنصو

 ۔اچ راصح هرف «قرەشالوط یییرلکنا یلاش كنغاط

aبو ود یغوط هفرش مه رکص ندک دشا رب جد » 

TS O ERD 
 ۔اط ناطا سو هدنفرط عاص كاچ و س .ردردق

 دبرق رب كجو هلما و هدنکنا يغ لامش كنغ
 .ردراو ید

i۔ غ لامش كناہلب زار (۸6۵۲۵01)  

 تو ی ۱ یراق
 .ردموقرب ندنسهیلصا ماوقا كناشرمآ ناللو هدنس

 تحاص راصح هرق كالو راکدنوادخ ۳

 «رداج رب و دنغاعس

 « زدیا نایرح

۰ 

 را ی aa نارا 2
 ا ا e ۱ یخداقا
 .ردشع ا تافو هدنسب رڪه €

 ا : و دز السا ۵
 ها روا یر (ییورف راقآ هس لوق و) 1 «رد زفر وک

 .رولوا بصنم

 ۔ غ لاش كنات و )Akarnanie( ۱ انار از
 ۔رط قرش ۵ رد هعطق رب هدنسدب 0



 لیکشت تلایا رب درهای رب دشل رب هباایتا) ن 3
 (رییا)و هلزفروک هد ران. الامش هعطق و

 نانلوا كرت هنانو اربا بولوا دودعم ندنسم

 دودسح هایربکد نانوب ید ًابرغ «ایسارجم
 و . ردهدنلکش ثلثمرب مطتنم ريغ «قدهلوا طا و

 هنف رط قرش لا بولوا مسقنم هب کیا ھه

 (سورموسک ا) ید هتم ییرغ بونج و «(سوتل
 .هنل وا رابتعا اضق رب یرب ره كسق ییاوب

 .هیونج لحاوس كنبزفروک هدرا یرازکم <
 .هبصق (هجنوو) هللا (یاسناوراک) نالوا هدنس

 تاغ بولَوا قلغاط یا را تا .ردی)

 هل رلن ام روا قوص كىو هلراموروحواو پرص

 یرارپ تسنم كبو تعارز لباق اذه عم .ر روتا

 یراجاغآ نوین و لاقترو هدنرارب قعل ؛ را

 كب ہدنلاح یاب هسیا یرالجاغآ نوت زو نیا

 روو تكسکو هد تیاغ «بوتروا یرارب عساو

 كن رلنامروا ؛رولوا موزوا لزوک كب هد را 3
 یسلامها قجآ ؛

 رادقم رب ا زکلا «بول وا هد لاح یش

 -رلب وط ط ومالب هد رلغاط و هلیعرز سصمو یادغب

 -وا هدنرلنب اک رار اھ ا

 كن(یدیدیکوت) .رارریک ییرارع قلد ودیخو هلغمشر 1
 هنم زا هعطق و «هر وک هتش دلال ۲ ندرت

 اعاد بویلوا دنه رم ندنتی دم ناتو جد هدهع دق 1

 كسورمورسک ا .ردشقل ون یرب رادودیخو رلیصو
 ۔وو نالوا یزکم یرب هک رد راو هدیسهووا کیا ا

 یصنم كن ومات وب وریسآ هدیرچیدو «هدنفارطا كنهن

 وا روتسم هاراقلقاطب یسیجنکیا و .رددنراراوچ ر

 (سورزوا) و (سور) .ردحاتحم هغلحا «بو ل

 .ردراو یلوک كج وک هد جاق رو كوب کیا هلیراما

 یشک ۱۲۱۰۹۳ یسیلاها كعلایا ریارب هلا اونا

 وسم) یک هدنسپ ونج لحاس كنایل تا یزکرم «بولوا
 ا E هنسهدام « ایلوتا» ] .رد رش ا

 ) دریک طع رع (۸8۲02) و را 3

 ۳۹ هدنالز يکي » هدنسهعطق (ایسینیل 3

 لحاس كن
 رد وق رب ریز هبس (قناب) ناک ,دن

 لوط ۱۷۰۳ 2۱۳ هلا نونج» شرع 4۳ ۵6 8

 ؛ ردق وح ید یرلحاغآ كل هتسارک

 سد ونتج لد هر زج کیا ینیدلوآ کو و

9 

Yor 

 ان و وریسآ ) اب ونحو [اق رش ءس هیحات (هقرم

۱ 

 طبض یو و هسنارف هد ۱۸۶۰ .ندعقاو هدیقرش

 هدنالز کی نوک و «بویهدنا ظفح *«هدهسیا شا

 : نده دند شو تو وبا يک قرط رف ھ كن

 هدنتلایا (اراب) كنايلیزارب ( 4۳4 ) ۰ 7

 انس 5 تر یاب ید ره
 -ربا (اراب) هديب ونح ضر E هدنن ونج تع

 .ردهدایز ندهزنم ولیک ۲۰۰ یسارجم . ر ولیکو د هنغام

 (اپیکر ا ) كنت ر وهج ورب )1 ای

 رک دن ریه هک رد
 یرهن (ناوج تنس) «هدیرحنا هزتمولیک ۵ ۰ ندنلحاس
 بغ هزامولیک ۳۱۰ كښ رهش (ابیک رآ )و هدنرزوا

 وا عقاو هدي وئح ضرع ٥ اب رقت «هدنساب ونج

 یسەلکسا .ردراو یسلاها كم ست «بول

 .ردناهل رب قیجآ نیند (سایل تن آوپ)
 و هدنراراوح سولغ (۸6۵5۱6) ۱ تا

 كنم دق ربش (سوقل وب) نالوا شه
Eكن سرا تواوا یوز كمهمادتساو  

5 

 .ردششلوا لتق ندنف رط (سوتی) نال وب قوشعم
 [ .هلروپ تعحارم هتسهدام « هیمادیتسا » ]

 ندنسا رق نيب رام فاضم هن ابفصا ۱ یهاشافا

 وش .رد یاش ر یه رق ( (ناند)

 : ردندب زاعتنا لح هع

 یازوس هنیسو مراد قشع
 یناریح هدیدو مراد یدرد

 یزوسلاع قشع قشعهچو قشع
 ینامردیپ درد درد هچو یدرد

 یونفلا راد هسنارف (Akakia) ۱ اک وا
 تكنآوسنارف یحرب لارقو ندن رللعم

 لیمو شعوط هدنرپش (نولاش) «بولوا ندنسابطا
 تسونیلاج .ردشعا تافو هدنح ران ۱ ۵۱ كد

 قلعتم هبطو «شقا هجرت هبهجزسنارف ییراباتک
 ب وسنم هب هن اع وب ےک .ردشمزاپ ید زرا ضس

 -ابطا كن رلارق هسنا رف «ب وشب اهد تیبط چاق ر

 1 ی

 | داچاق ناخ دم 3 هدناررا هذه احا
 شه رب هدن رلف رط لاش كناربا .ژدی ساب تك هلالس

 بوس هن رهشع (راجاق) ند رلث رمشع نکر نالوا

 كن ريشع و هددایارتسا ناخ نسخ دم یردب «بولوا

 ناربا هدنضارقنا كنه وفض ةلالس .یدیا یس
 رهبااخم و ناتسدنه ات ینیدودح نارپاو طبض ید



 ا

 نکی كهاش ردا رورشم نالوا شا عیسوت ردق

 ییا كناخ نمک دم هلا یوم هاش لداع قلخو

 بحاص نالوا کوی كرلنو .بوربک هلا یلغوا

 مداخ یدلاح ینیدلوا هدنشاب ۸ «یناخ دمج اقآ هجرت

 «بووپ هدیهاشداب یارس ناخ دم افآ .یدیشعا

 ینیدل وا شتا بسک هرکص ندننافو كهاش ردان كناربا
 نارا هجننهذ هدنفلقح وح ات ءلرهروک یشاشتغا لاح

 اقا هدنناذو كهاش لداع .یدیشمروف یتغل رادکح

 .یدیشقتا تدوع هښاپ یساباب «بولوا دازآ دمع
 هرکص ندنسهلالس هاش ردا یردب هرکص هنس جاق رب

 وا لتق ند تفرط ناخ ےرک نالوا شا طبض یتا

 نانو تخبا قلارآ وا ید یسیدنک «قرهشل

 دن ارس كناخ مرک هک ردق ه رهو ؛شفلآ هزاربش
 ردا جد هراشتسا هلیسیدنک ناخ «بولین وط زرعم

 وا هدعاسم هتسشیح یراشید ندزارش «هدهسد

 راو یسهدعاسم هکشک. هوا هرص هرآ زکلات ت وی

 رکف ینیدلوا شمروق یرب ندنغاقجوح .یدیا
 بسک هدنقح ینادناخ (دنز) نالوا یرالتاف كنيردب

 ؛قدهلو توق اهد تاقرب ندنموصخ ینیدلوا شا

 هتصرف رب «نیزسکمریو كلر الصا «ناخ دم اقآ

 مرک هدنسپ رعه مرا ۱۱۹۳ تیام .یدیا رظتنم

 «هلغمالک ۲ یتکحهلوا بوروک یغیدنلهتسخ كناخ

 یوقو هدننافو كرادمخ ره یرب ندتقو رب هدناربا
 هدانتسا ندراقلقیشب راق نالوا شمع هنکح داتعم

 نال ول هدنتیعم «كرهدیا هاب کا هوا «هل ديما

 جاق رب «بوقیح ندزاریش هلا یراوس یدب نوا
 یدنک ادتاو ؛شاوا لصاو هناردن زام هدنفرظ نوک

 هن دنک هلل روص ررب ینیراترهشع نکرت و ییترمشع

 هدنرانک كب كناربا دابازئسا «هرکص ندکدتبا تلج

 ر کیدنووک ید هدنرافرط نالیکو «ندنغیدنلو
 بودیک هنارهط «ندنغیدنل و یرلتریشع نکرت قاط

 ناردنزام قجاج واچ و ؛شعا ذاا زکیم یرہش وب

 میردلا دنفرطق هرباد ییرفرط ناضابرذآو نالک
 تا کلا عیس وب یعوط هسس راذ و محک قاع

 ناخ عرک نالوا بونم هنسهلاع دنز .یدرویلل

 لغوا هسیدا رادکح ر یتجمو لداع ردق هب

 مک رب لک وو رو ردوا یخد ناخ ىلع فزطا

 یس م «زامروتوا رورووا هننګ كنب ردن «هدهسیدبآ

 هدنرشب «بویمهکح ییهاربا یجاح نالوا یریزوو

۳9 

 ا کا ا ا

A4 ١ ۴ 

۱ | ۰ ۳ 1 

 ۱ ینیرارم ال رکید یر رهو «شلوا ادب ترفانم

 قارع ناخ دم اقا .یدیشفل و هدقشیلاچ هم زاق
 نامه ناخ ىلع فطل «هصدا زواج یغاشآ ندمعع
 ییرکسع كناخ دم افا لرهدا قوس رکسع تاذلاب

 هد زاریش مهاربا یباح ءهدهشیا شا رامو رات

 لوسبق هنتي یرادمح ےک «بودیا نصح
 هعجاق هاسارخ هدندارواو هنامرک «ندنکیدقا

 هد وع هنام رک «هرکص تفو رو ؛شلوا روج

 شعثیث وط هب هب راغ هلدمع اقآ كردبا نصح هداروآ
 «ندنع دل وا قوح ك قرکشع دل دمع اقآ هد هشسا

 هلا لاح ج وک ناخ لع فطلو ؛شا طبض یربش

 ىلع فطل دج اقا .ىديشملوا قفوم هك اررارف

 ید هر ریش ا «ك رهدیا تادح هنغب د ربح اق یاخ

 تربع «بوزتسوک یتسهکلبت كنا لوبق ینییقر
  قفاستعاو ط ‹قرەلوا هعفد كلبا هرزوا قلوا

 «شمریدتا امغب هن رکسع ینیرېش نامرک .هلراهظا

 اط هنن رکسع «بودتا ریسا یلافطاو ناوسن نوت و

 راشفآ ینیدنلو بوسنم كهاش ردان . ردشفیع

 هران وب ناخ دم اقآ ندنفیدلوا لوق كب یر بشع

 ینیراسی ر هلبا هلیح «كرهیقا لامعتسا توق یشراق
 لفتسم هدزارش یا لتق هرکص تدم راو «بلج
 «هلکعا الا هنسب دنک ید میهاربا یباح نالوا شلاق

 نداسارخ هلهحو وو شا بصن هنکلرزو

 ناتسحروک .ردشربک هلا یئاربا نوش ادعام

 «نکرربو هیزج هناربا امدقم ( سویلقاره) یسنرپ
 راذک هب رج هبهیسور «هلا هدافتسا ندناشاشتغا ون

 رکسع هدهفرط وا ناخ دمع اقآ .ندنغیدلوا شلوا
 ۱۲۱۰ هدنندوعو «شلوا رفطم «كرهدا قوس

 ی راد لار ؛بونوق جات شاب هدرا
 هنسیدنک :یحوا ندنراشادرق .ردشعا نالعا

 .یدرلشجاق هنحراخ كناربا 2 رهیمهددا تینما

 رفعح نالوا شعا هلی تنواعم لیخو «شلاق هدننای

 شتا دهعلویاخاباب ینکیو ؛شمریدتنا لتق ییوق
 یشیدلوا شا نالعا كنیوفش لیعامسا هاش .یدنا

 بهم 2 رودا لب دعت یا ردات ییییشس هر ۱

 رلیعیس دمع 6آ «نکیشغا هداعا یکلینس هلیما یرفعح

 یسالعا دح كن هب وفص 2 الش «نوحا قعارف یاب

 «بوناشوق معلق هدنس هرب كنیدلا نص میش نالوا
 ٤۵٤ع هناسارخ هیس هلیس و ترایز ییاضر ماما دېم



Eراز ؟: ةتس وا .یدلآ هتعاطا تحت  

 «نکر دیک هدلوب «بونلرضاح هنب رفس نات
 ینیدلوا شا ا

 .. ردشفل وا لتق ندنفرط یسیمه دخ کیا

 قلوا مداخو «فيعض «یلیو هصيق ناخ د 2

 بولوا ىلەرهج قشورو هس وکی ک اغآیآ هل «هلپ

 هتواکذو لقع رب هداسملاقوف قم او .نکرچ ۱
 ییدشتیا .یدیا رهام كب هدهسیسدو هلیحو كلام

 كمورو ینشیا اضحم «بویغا ندنندح ىدا یرللظ ۱

 یسحو هاج بح .یدردا هب روسبعاب نو ۰

 ھ بولوا هدنشاب ۱۳ هدننافو .یدا هداعلا و

 ا «هدهسيا شا ج وت هدنکو ص كن رع ردق هن

 ناجا هاتسافو ۰ ردشغا قل راد فیت ۳ ۱
 اک كن هسک میم ندهاش ردات «بوروت وا هت

 هاش ىلع یناونع قلهاش کیت تو

 هاش دمخ هرکص ندهاش ىلع ےتف .ردشفلوا 4
 نیدلا یصات ناربا هاش ییدش ست ندهاش دم

 . ردشمقیح در یراترن ها 3

 هدناهنصا هدنامز هب وقص ك 15

 9 1 وا اس دو ۱ ق 1

 ؛شلوا یسیشاب مجه تنیا بسامهط ءاش الو
 بولیکح هنالک «هرکص ندنضا رقنا كنه وفص تلودو 1

 عیطشوح تاغ .یدبا رولوا لوغسشم هتعارز

 تعیبط بول وا باذ رب فصتم هللا هدم ق

 2 «قرهلآ

a 
۹ 

 هدلاح ینیدل وا هدنشاب ۷٦ .ید:اراو ید یسه

 : ردنلد راعشا ةهلج یعایروش . ردش | لاحم را هدنالک یک ۱

Eq:تک ه ریتس اضق مکح اب  

 ندرک ناوت هیت جالع تسداپ

Eدنک ریدقت جالسع  
 ندرک ناوستن هزیر موها نها . ٠-٠

 ۃ۸ ات

 ۸620۱6, ۸6۵ظ-) سوتناقا دوخای ۱ هتاقا
 جوا هلسا و هدهیدق ٌهنم زا 5 7

 هدنسهرب زج هبش ای ودک ام یسیخ زب : یدا راو هبصق 4

 هک «یدیا هد رګ لحاسو هدنبرق خزرب 2
 ین ر ی

 نانازوا هدنن ونح تک اتسا ی اشتم ییا
as7 

 كل هد سید هد یسیعح وا ڪج .یدبا هده رب رح هبا ۹8

 اف و هزنفولیک ٤ كس رهش (فنم)و هراس ل

 .یدنا هدنسیر

 ب قا ۲۵

 .اشع الو ززعلا ةرومعم اشوا ق

Eنزای هک «ردن ریش  
 كچ یراص عقاو مرز ییرود ا رکب ع

 ۔وق هیح بودیک هرب رب فیط) و راداوه تباغ مات

 .راردیا تدوع هنیرلیوک نیشیقو «رارار
 «هدایساقفاو | ۰۰ 7

 هدنتکلع عاب هرق ناف ۱ نالغوا قا

TT ۵ 
 عقا و هد رزوا كاج 3 نلیک ود هنغام ربا (سازا )و

 ( زوکالا) هدنفرط تلآ كنهبصقو

 هدنلا كن هیس ور

 . ردهص» 7

 نالوا دتم ردق هززح رحم «بولو ماتخ یرلغاط
 . ریلپ رک هبهووا و

 كیغاجنسو تیالو ینومطست ۱ و
 یوک جاقرب هاد یرکشاط

 .ردهووا رب یواح
 هديب ونج یاشمآ ( ۸6۵0112 ) ۱ ها و 1

 را لا كتروهج روداولاس
 > دا تالطا طرح رح «بولوا یسەلکسا

 ینوفن ۱۰۰۰ و عقاو هدیونج ضرع ۱۳ ۷
 . رد واح

 رو) كن هقتکم 9 اقوماقآ

 نال وا انه هدنس هطح (زورف ۳

 رد هبصق 92 یک كغاجس

 ۱ یا
 . رد راو ی راهم هد ایع

 نیریش و توخ ندن راک ا نا ریه

 1 هدایز لا بول وا اس ر ناز

 : ردند راعشا ةلج یار وش

 یاشا نوخ تشد نارسو اپ ین
 یماک ان منو ترعهح دندیم
 ارت قشع *"یداو ناکدز تذح
 یاندب دش۲ لحا و دشک ناروم

 هدن رضا تعاش یبا نالتشخ وقف 3
 E ۳ ب ۳ اپ ءا باب قا

 اطل كنعقوم ه۵ «ردهبرق ر كوي
 هنطم بول وا روهشم هلی ذل كن وصو هویم و یتف

 جد یسەرو هک ك5 ر و دزیسا اا قا ندمارک ۱

  eریلپ دیک نوحما ترابی زو ه زت لدتا .

SEE و هدن را وح صراق ( اا ق 
Iعقاو هدنععانم كن ( ییاج  

 كیا خس ص راق م اھو هتاعفص ادا «بولوا

 SNAG « عبا هتساصو (دتوزاز)

 .ردمالسا یسهلج كنسيلاها .یدیا یواح یسوفن



 بقا
 وو Blanc ضیا سا ۱ 3
 e مت یو نور قا

 «هدنسبغ لحاس كربک یارع هدنسهعطق اقرفآ

 (ضیا لبح) هک «ردنورب رب هدیسالطآ طيح رح
 .وا هنحا كل ریک د یغوط هونج بع تكغاط مان

 ضرر ۲۶ 81 ۵۵ تولوا لصاح ندسعاز
 .ردعقاو هدیغ لوط ۱ ۱۸ ۳۰ هبا یاش

 ۲۵ و شینک ه ایو ٤ «نوزوا ردق هرتمولیک ۰

 و هک «ردیحوا كنهربزج هبش رب عفترم ردق هزنم

 نیما كب هدنفح نافسن هدنفرط قرش هریرح هبش
 .روبدنا لیعشت یوق رب طاح هلا یضارا قلموقو

 نايل و هلکسارپ هدنعما (نیکرا) هدنب ونج زآ رب كبوقوب

 هبیرګا كرکو نورو هرزج هبش كرک .ردراو

 ینیدلوا ترابع ندم وق ضا عاط نانازوا یرغعوط

 .ردشغ وا هیمسش هلمسا و «نوحا

 Cap Blanc ضیا سآ ۱ ابد

 ریل یا و | لورب قا
 دوا هدایز لا یرغوط هلاش كناقترفآ.هک ءردن ورب رب
 ۳ 9 کد تولوا طش شعار

 | : و اید راس هداوه قیحآ ندنور و .ردعقاو هدیلاش

 اس هیله وک «هدنشالو هب ردا ۱ واکس ۹1

 هدنساضق ( هردنرکا ) كنغ ی
 تكنهیحانو هيحان ر هدنفرط قرش كناضق زكرمو

“۰ 

 ابونج هیحان .ردهب رقرب كجوس نالوا یزکرم
EREرا عدد الا شو خال اهم  

 هب رق رب هما وب جد هدنساضف و قاسم هط اتح ڪک

 نو تعاس یھ یا كنب ریش هلناتح هک «ردراو

 وا كباچ رب نلیکود هبهعمکح كح وکو هدنسیلاش
 .ردعقاو هد رز

 ناشکبسا هدنغاعس و تیالوهیوق ی ۹1
EO2 یار به  

 هدن رز وآ تاج 7 نلیک ود هغامربا لیرق ندلوصو

 . رد هب رق رب كوي عفاو

 کن رار یا ناخ اار ناطلس ھه ۹1

 6 E ید و
eای ندا روهظ هدن راتنطلس رود  

 قح ؛ یدیا تایحر جد هد رود كا رلذمصح

 ۴ ۰ تا ۲۵٩
 نالوا مولعم كتظتیاپ «بونلوب هدیهاشداپ تیعم ربارب
 .ردشفل وا هیعع هل رلقرش مسا اکربت ین رب

 ۲ ندنسافلخ تلخ لترضح لو مار اخ هیلاراشم

 هلهج ورب یتسوزرآ تورو لام هدنساننا تولخ «نکیا
 ینحس ردق هن ره ندنفیدمهرافیح ندلک وکو رکف
 هعرزم ایدلا» «هددسید ر ودا قیوشت هايد ك رپ

 ۴ دنورو لا تره اتم فرش ثیدح « هرخ الا

 ٠ ندنسهعم وص كش نوعکیدمک زاو ندتبح نالوا

 دب وپڈ ییا نکراقیح هب یراشید .یدیشغل وا د رط

 .ارک كنخش ینو نوهگیدشود ندنشاب بوشیایا
 شاب «بویهک یش رب هنشاب دعیاهف «كرهدا لج هنتم
 لاداو بوز .یدیشمتازوا ینحاصو «شمزک قیحآ
 هک نیک یتورتو لام یلاعت ہتلاةمکح ءهدلاح ینیدلوا

 بولک «هلیساشنا انب رپ ساو هدهسور قرهترآ
 ٠ هراسو هاو ءرربد ماعط هنارقفو نیرغاسم نک

 ۲ تنی ال ۳ ف یارب ھاو .یدررو
 .احش را .یدردا اع لیصخحت بودا تموادم هنسرد

 هدن رخ ران ۸۷۹۰ ك رهربک هلن روصو ینیرعردق هنآ

 راثآ دوج وم نالا هدنرېش هسورب .ردشعا لاح را

 یک ءدب واوح 0۱۳ برلوا یستکتو ییهریخ
 . رد وفدم هد هنر

 .اوح ذجا اطلس هدیداعسرد ۱ 3 ۹
 كنتیرشعماج دجاناطلسو ءدنر ] کس ف

 هلا لاقص ابق «بولوا هلحم رب هدنسبیونج قرش
 نوت تا ۰ ریو هل سما یاب هک روختآ
 نالوا شف و هدنراتیعم كني رلتضح حاف هدنعتف
 مسا كس راترضح قبب قآ ندمللا ءایلوا ربهاشم

 .ردشغلوا همس هل رلفررش

 هسور هدنتالو راکدنوادخ ۱ 2 11 ۱
 هدنساطق كجه كنغاجس ] ف. ف

 هدنفرط برغ ردق تعاس جوا كنسهبصق كجهلی و
 .ردهب رق رب كجو عقاو

 هدنسپب غ لامس كناتسس اغلب ۱ هقنال ك
 چوا كنید و و هدنلحاس هن وط

 تارا راز 9 ارس توختا ردق :تعاتس

 امز هینافع و۱۳ TET كح وکر عقاو هدنبصنم

 قم هنساضقو قاصتس ندو كنتالو هنوط هدنن

 .رد (هقنالب رزرآ) یم” هج راغلب .یدبا

E1 دنا  

 ناو قا



 - تا

Actéon 11هن رمطاسا عدق نان  

 ی 0 نوئتقآ

 هلی راهم یک هدقلیح وآ بولوا لغوا 1 (سویتسر

 بانک ندرق ید راکشو دی ىغا .هفلوا روپ شم

 ربمآ توبش «بوروک ق البج نکربناقی یهناید نالو وا

 وا لیوحت هکیک ندنفرط ههلاو «ندنفب دقاب هل رظن ر

 بولی رپ ندنف رط یرکیوک یدک ا و 31 دل

ETیتعی سنا رب (۸۵۲ ۵۵۲۱ ۵9) و  
 وا ندنسابطا هنیطتطسق

 د 5 نوا او یجنکنا نوا كل دال بو

 نم .ردشم زاب رارنا ضب قلعتم هبطو «شم

(Aktouba)كن رم ا 1 عب نو و  

 1 a 5 هناصنم
 ۳۹ هل روپ تعحام هنس دام «انلوو»]

 وقیسکم هد دق کم ی زابوتق 1
 لاش هرمولیک ردق ۱۰۰ كن رهش 0

 ۳۰ ۰۰ هدر 3 «ب ول وا هبصق 5 كح وک هدنسیقر رش

 .رونل و یعاط (ه ورمامام) نالوا یادت 9
 كلاع كنا یاشمآ 0 نوفا ]

 جاق ر هد راتكلم نوییمود و هعج

 ردیمسا كن هبصق كح وکو هر د|

i.۱ نوا  )A0(ربا لصانع  ET 
 كنەسنارف هدنخ را ۱۷۳۷ كدالیم | 3

 ؛شغوط هدنرهش نوسنازب

109 

 ابر
 «كرهدیک هبوان «هرکص ندک دنا تمدخ هدنرکس

 و ؛ششیح ردق هتلاکو شاب هفتاچ هیهجلارق 3

 هد ۳ «ه رک ص ندکد رب وح رادهب زنا قوچ

 دیایلخس ءقرهنلوا لزع هنبرزوا یلط كنهسنارف |
 . ردشتا تافو هداروا هرکص هنس کیاو <ش 92 مچ

 .هطخ ایا ا كنا وب e ۱ مویقا "

 ما ور ٤
 -روک هدرانو سلید (هدب وب) ‹قرەلوا ففع ندنمسا

 هسنا رو تدم 2

11 

۷ 
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 نالوا ه دن ع لا یاب

 (الوویح الد اتو ) مولا . ردیم دق

 «بولوا هدنسیس راق كنهزورب و هدنلخ دم تشرف

 در ندد الیم هدعق وم و . ردشعا وا ۳ هب ات وت (ربخا

۳ 

3 

ِ oV ٣ 

 1 .تعحام هن شو داف « یغاط لکنح » 2 7

 ج قا
 یانآوتن ) (سو واتقوا) ند راد رم امور لوا هنس

 و نرو ماتخ هنتروهج امور .هلکعا بوسلغم
 نالا یرهارخ ین وا كنهزورب ةنهات تب رفطم

 وم مزیتفاو «انب ییربش (سیل و وقین) نالوا د وج وم
 ك (نولوا) یهلا ریکد نانلوا دع یسیماح كنعق |

 .یدیشعا س ا ندیکب ینیدبعم

y (Rivière Blanche) 1هلعسا  
 (نوینیمود) كنيلامش یاشمآ ۷ : یاچ قا

 هطخ هدانق یبیح رب بس

 «بولوا هدنساصق (هم وغل [) كنتلای ا( وب ر رات وا) هدنس

 ندنایرج كلهرتمولیک ۳۰و «راقیح ند « لوک ی »

 یسیجنک:ا = . رولوا بصنم ۰« لوک یرافوب» «هرکص
 -رح هونج ندلاش بولوا هدنتلایا (وراتوا) هن

 «هرکص ندکدتیا عطق هفاسم كلهرتم وليك ١١ ۰ ا

 روتسم هلرلنامرواو «رولیکود هنلوک (غنیماقسيم)
 ۔ام) یسچج وا س .ردیا اورا ںییضارا رب مساو
 رح هدنس هطح (هب وډ

 . ردراو ۳ حوا هدنتکلم

 اط رب تبنم كب .بودبا ناي

 . رول وا تصاع

 هقا
4 

 ۔اخس قرش راصح هرف ههنشالو سا ویس ۱
 كناضقو مبات هتساصق راصحیوق كنغ

 . ردهیحات رب جادو هدنف رط قرش

 رم هدنغاجتسو تیالو نوزبرط | 3 ها

 -رغ تهج كنوزپ رطو یعع هزک
 بکس ندهبرق ۹٩٩ «بولوا هیحا رب عقاو هدنسهیب
 هک راب وا یسوفن ۲۵۰۰۰ (برقت «هّدلاح ینیدلوا

 ییاو مور 2 ی ۲۳۰۰۰ رنو
 1۷۹۰ كدنیحا .ردینمرا ید یزویش كي

 نایتسرخ ۸ و مالسا ۱٩ ءیبهسردم ٤ «یسهباخ

 هد لوا یا طارا ر

 یالوصحم نونو صوصخلا ىلع «بولوا رادلوصحم
 اوى كنديحا وب

 . ردطاج ند (هناخ دال و) ی

 1 د ا هڅا
 بول وا رپش 52 ی رک رش ص3 3

 - وا ییبطو برص تیاغ شءایط هغاط ر كسکو

 ..ربع و كب

 هدنغاعس و تیالو هرد وقتا

 یزفروک كدنو و یدنرزوا كنه رب مکعسم قرول

 راقآ .ردهدهفاسم كلهرتم ولیک ردق ۲۰ ندنلحاس

 یمسا لصا .هلفلوا قوح ك یرهمشح و یراوص

۱۷ 



 ح فا
 | یاذح .رد (ایورق) نالوا كمد « هسح» هحدوانرآ

 وار زود «بولوا هدنعاش را هرم ۰ ند رحم

 -وا لزوک تیاف یسهرظنم .هلغفل وب هدنتسوا كنو

 حفل البق .رونبروک رارپ مساو كب هدنا رطا «بول
 ندراسنرب نالوا شفلوب هدکمروس مکح هدقلدان رآ

 اکیا نعم كم «بولوا یرقم كن (یویزئساق نای)
 لغوا كلا یوم اروم هک «یدیا کسصتسم هلتام
 هل اعفد هدنناب رام ندا دادتما هنس قرق كى ردنکسا

 ځرات ۱۲4۸ هعلق .یدیشقا نصحم هنجما كنهعلق و

 «قرەنلوا مده هلرما كناشاب دیشر هدنسی رعه

 فرش عماج ییا ا هیاخ ۰ هدنجا یرلهبارخ

 یهدنتسوا كةس یراهاخ ی كرېش .روینلوپ

 یسیلاها بول وا هدلاح رب قینغاط هدنکنا كغاط

 INV هوا قلوا ناسم فک

 ایس یلو هدنتیالو ین ومطسف ۱ ا

 ی دا زود فا ها ۴
 یک د هرق کرم اه كح وک رب یک ص هیحات

 ت د ردق هرتعولک 4 ۰ تنیلک را .بولوا هدنلحاس

 -ولیک ردق ۲۰ كنبصنم ںیاچ (نالیم) و ہدنسی ونج
 هاب رلم اب یغاشاو یراقو هبصق .ردعقاو هدنقرش هزنم

 یسکیا «بولوا ترابع ندهلم ییا یریآ ندنربرب

 اوه زکلاپ ندنغیدل وا یناهل یدهسیا هلکسا یجد
 -راوج وا اذه مه .ریلپبهشانب رلیک هعقدلوا دعاسم

 جاق رو یراح هجدلوا .بولوا یسهلکسا در
 . رد راو یسهزاغم

 نامهرق تانغاجس و تیالو هب وق ۱ رو ۰
SS [ 2۶ تربت لاه ٩ 

 اک ر وص لوک هدنسفرش لاش ردق هرتم هلیک
 . رد هبصق كحوک ر هدر

NL N N ناک دی قالجت E 

 ندن تا ي ق | وه ین
 .ردیاچ كجوک رب رولیکود هنب رېن ۀجلد

 زد
 لنوق هقا

 - اره هنسهدام « عاط دجعآ "1

 روي تعج
 وط هدنرلغاط كنتيالو هنطآ |

وراص تكنتسالو ندا ۱ را ه ۲3
 ۱ هدنغاکس ناخ 

 بولوا ریش رب یرکم اضق )

۳۸ 

 تیالو نکس و 3۵ تا رس اسنغم نال وا اول ا
 رب

 زیدک و هدنسیقرش لامش هرتمولیک ۸۰ كربم زا نالوا

 ۳۳:3 تک
SEIS.۴  

  كنهردرپ نلیکود ندغاص هنباچ موق ندنرلمبا ییاچ
 3 یتوش ۸۰۰۰و عقاو هدنفرش ینعب هدنلحاس لوص

 یم دق مسا «بولوا رهش ر کسا ك .ردعماج

 -واو هلیش رط هس وس ر al اول نکس . رد (هرتئای)

 . ردط وب رم هیلو رمد جد شالو نکس ه ندار

 ٠ كجم ص نانو هدنسیقرش بونج یساضق س

 «بولوا لماش یسوش ۲۵۰۷۵۲ رارب هلیسهیحان

 یا ی ۲۲۵ موز ل ۷ زکلای كرات و

 ۲ سه. راهش ا RE یدوم ی ۳

 هعجساو هيما (تكحهرمرم) هنب هدنسهیحات كحهرم

 تیاغ یسیضارا تكنساصفق راصح ۳ . رولیکوود

 قوما لیک ر ارب ها هع ونت تاب وبح «بولوا تدنم

 لزوک بولوا قوح هدیرلغابو «ریشیتب شاعذحو |

 كينغ ديم زا قلع هدتناما ربش | راصقا 3 2 ۰ طب  و سس

 هب راقس و ه دنتهح ی ونح قرش كناضو « رد هبصق

 ر یزد ص هیحات ااو دک

 .ردعقاو هدنفرط برع یعب هدنراس لحاس كن رم

 «یشم»] (-- یشنم دم دا 2 1

 [ هل زوم تعحارم هند هدام

 - هدام «یلاون »| (-- لاول حوصن یلولا) س
 [ هل رز ویب تعحارم هی

 هدنغاجس هفروا كنشالو بلح | 1
 ی

 GA AE Rg ا .اضف سم تكشالو ررعلا هر و 0
 هک ردا د ی

 دینچ شب «بودیا نابن ندنکوا یسهیرق (رلجت وب
 وا كاج و .رولکود هنب رم وص لوک هدلحم مات

 . رد راو یریوکرب دان (زاغوبلح) هدن رز

 کد ود ۱ عغاف ربا.( رد ) هدلد وات و زوم ۳
 ثننرت ند رہ ییا ندا Ae ۱ ی

 هرڌ هد (همول) «ب ولک ندن راذ رط كياو هوای ی

 هنس هدام « نرد 7 .ردپسا كرم نشلر هنا نیرد

 [.هل روی تعجارم
 11601116 -) ءدیفس رح دوخاپ کج ۹1

 ( 110016005 همورو ranée ) ۰ دف

 « سرا رلءرق « هدن راث اسل اب ور وا ا كو مور هک

 ید رلب ع .«بولوا یم هلرلعما ندا هدافا یتسانعم

 «هد هس راربد ( ماشلا رحم ) و (م و را رح) اب تک ا ۱



 عقاو E ا كارا اک

 EE اش رفآ ًابوتح اب وروآ الام ب

EEعا هب یسالطآ طیح رګ .رددودحم  

 طالتخا هل زاغوب هس قا رس و «هد۵

 هبیدنه طی رع هایسهطساو جا رگ .ز

 تیطوبرم بسک ندنلانق شیوس قرهلوا نص
 لاو لاوه لزوک لا هداید ریکد ول 2

 یئافس ریس هدنفارطا «بولوا طاح هلرارب

 ناهل و.زفروک ندا لیبست ییندمو تورت هاقیرط ِ

 0 قوج كب یرهربزج هبشو هریزجو
 و یهاکنالوح لر هر دم ماوقاو مآ 1

 با قوف ییها هعهج ره هيلع ءان .

aك ریکد قآ ید یریکد ی ةازاو ریکد هرق  

 هلزاغو راط رر قحآ رانوا ىدةسنا قق

 دودعم نو رکد قآ «ندنراقدلوا طو هزرب
 هوس ندن زاغ و هتنف کو یا 1 ٩

 لوطانآ قرط لات بولوا دم ردق هل
 هسنارف ءایلاتا ءللحاوس ا وآ ناتو لی

 تالیصم هدنح | كدودح وب .ردد ودحم 4l اب حس

 رهطآ )و (قینایردآ) - نیکی دنا نا هجریآ یت

 ندرکد قآ هنن رلن و «هدهسروينلوب جد گر

 ۳۷۰۰ یو نالوا هقرش ندغ .لرددود
 ك هسا کا نالوا هونچ ندلامش ؛ ؟ رد هزم

 هدنسهرآ لحاس ر ماچ هز زفر وكن ويل «پولوا

VEY۰# دسر لک یو زفر وکه ونج  

 هدنسهرآ ىلحاتس یزاغ هلی ور ( هاتام (

 هدنسهرآ یلحاس مصم هایلحاس یلوطا[ ۰

 رهایی اس وا
 هروک هفسشکرب کیدو ۰۲ ۷۰۸ ۸ هروک

 یطسو دح قو «هزام وليك عبرم ۲۵ : ٩

E,رده زمع  . 

Eهيسمازوا هونج ندلامش كنايلسو  

 زاغوت عساو نالوا لصاح هدنسهرآ سنوت هلآ ایلخس

 رغ : رورآ همس ییا قرشو رغ یر ق
 ءهیکلاع سافو رازج « سن ول * كناش رفآ ًابونج ی ۴ ق

 قرش «ایاپسا ندنفرط نع لامس «هسنارف اله 3
 دودحم هلا ابلاتا ید ندنفرط لاش قمشو

۳۲۰۹ 

 هرفآ ًابونح هسیا یم قرش .ردطاحمو |

 د 9

 -ارط كنا
 هبروس اقرش ؛هبرلمعطق رصمو یزاغنن «سلب
 ندعسقوو ایلاتبا «نانوب «یلوطانآ ًالاش ؛هلیلحاوس

 خد بغ ؛ هل رفروک كندنو و یربکد راهطا نالیریآ
 كنق رغ دربکد قآ .ردطاحم هلسنو و الس

 هدنفرط لاعش زکلای «بولوا زود 9 لحاوس

 (یزفروک هونج) هنیرکیدو < (یزفروک نویل) هنیرب
 یرفروک قیحآ ییا نلید (یریکد ایروغیل ) ایو
 اید راس ءايلڪم هلیسهرب زج هبش ايلاتباو راو

 اینرمت) جد لع نالوا هدنسهرآ یرلدطآ هقیسروقو
 همس وب .رویلوا رابتعا هح ربآ هل مان ( یریکد

 ایناپسا هللا هقیسروقو ایندراس زکلای قرهلوا هطآ
 رب کیدو هقرودنیم «هقرویم نالوا هدنرق لحاس

 یمسف قرش .روینلو هطا كحوک ییا

 هدنفرط لا ادتا «بولوا لیتقیح لتننرک اتهد
 - وا 2 ناو هل رار زج هبش ناقلابو ایلاتا

 E یر رلهطآ هریک د

 هلآ ناتو 1 كنم ریکد قیایردآ

 قوح هسا

 قینایردآ ناتو

 .رویدا

 نان و) او (ایو) نر ايلڪسو یونح یایلاتسا"

 بغ هدكنوب هک ءروییلوب زیکد رب نلیند (یزیکد
 ءهدران هدنفرط قرشو یرفروک ( ةتنارتوا) هدنفرط
 و هک «ردراو یرزفروک (هشزوق ) و (سارتاپ)
 كنخ ز رب (هتنروق) ناربا ندنریکد رلهطآ یک هرکص
 یریکد راهطآ هاب ریکد نانو برق هایسلوا هدقلخآ
 یرکد رلهطا .ردقحهلوا لصاح طالتخا هدنسهرآ

 رب «هقشب ندکدتبا لیکشت رازفروک قوج رب هسیا
 یریکد قازآو ریکد هرق «هرعرم هدنسهق زا كنيرب

 هد ونجح

 و یزاغس هلا ستو ید هدنلحاس اق رفآ قع

 «سیرق هد رک دو .روینلو یزفر وک (ترس) هدنس

 هدن رک د نانو «یک ینیدنل وب یرهطا هطلامو د رک

 راهطآ ؛روینلو هعبس ریازح راسو هقروق ید

 كنب ریک د
 دق

 دل دیفس رح قرش . راردط وب رم کو جد

 دادعت هدارو هسیا یرازج

 رلهطآ »]
 قج هيم هنل وا

 دار RE FEE « یریک د

 رم و سما سر یی
 قیر دودح بول وا عقاو هدنسه زا 2۳۸ عو

 ..روي وط
 ۔وص بون وب هدنفا رطا تعب ىزا كرك د 1

 ٩۸۷۰۰۰۰ نیم رارب نلیکود هریکد قآ یر

 .ردقوح



 ذد قا

 هرزوا ی آ هحو «بول وا هدنتعسو هزم واړک عب رم

 : ر ریسقنم

 هم ولیک ع بیم N ۷۲۸۰ دار امک هدنس هعط ا وروآ

 » 6 ۵۰۰۰۰۰ » اش رفا

« Ge € « ۳ 
ِ 

« GAVAN اوج 

 اش یک لا وار یک و بر

 ( ون رآ ) ندایلاتبا «(نور) ندهسنارف «(وربا) ندای

 -وم) و (فیلش) «(هدرجم) ید نداشرفآ (ربی) و

 (وب) ندایلاتا :هسیا هنمس قرش .ردیرارېن (هیول

 وص هرق نادراو (نرد) ندنلیا مور ؛ (عیدآ ) و

 ؛ناهسو ناعج ءزردنم ندک ندیل وطا آ جرم و

 لا كنهلج ید نداشرفآ ؟ئ ر یصاع نده روس

 .رولیک ود یر لی نالوا یک وب

 قلقاطبو قلا ك درک ندن رااح اس ریکد یقآ

 یرلنالوا قلایقو كسکون ك درکو یرانانلوب هدنلاح

 ا کا .تلننافتس یرلفرط شک ا «بولوا زا
 ندنس اعگ ضرالا رع .ردهدن روص قحهلوا دعاسه

 ایلحس «سنوت ندنلحاوس روک ذم رع «قرهلوا

 هتگدنک لحاوتس یریکد رهطاو يونج یاشرفآ
 هد رګ لحاس هدهېدق هنمزا بول وا هدکلسا و

 هد را یییخ ندلحاس یدعت رارېش هجن نالوا شل وب

 ها رار رب رادطآ هچن نالوا شقل و درفنمو «هدقفلوب

 ۔روکو ناهل هجنو ؛شغا قاصتلا بسك هللا هرق ایو

 ا .ردراشمریک هنلاح لوک رازف

 یمق رب كنلحاوس هسنارف هلیسهیلاش لحاوس كقيت

 نالوا شفل و هدلحاس «بولوا هدقملعلآ هعکدنیک
 هونج .ردهدکلروک هدنتلآ ك وص رارپش یکسا ضعب

 هدنسهیقرشو هیلاعش لحاوس كنت رارفروک كدنوو

 ندنتلآ رب هدیغاشآ هرم زوب چاق رب ند رح یاذح

 كناباپتسا کک یراک دلک ود هریک د «بوقآ ۱

 کیا ید هدن را هطآ (ایولافک ) كنان ویو (هقرونیم)
 پورک هلنایرج رب لیتدش ییوص رکا هک «رد واو هراغم

 واو هدي ونج یایلاتا هلا ابا .رولوا ددان

 شعب كنانووو هدرلدطآ تاج وک نال وپ هدراوج

 EAN ریکد هک ینیدنل و ران اکر ډپ هظآ

 هریزج رب نیزسنآ هرص هرآ «بوسشلو ناکرپ چاه ر
 ۱ . رول وا باغ رارکت هرکص تدم رو ردیا د وهظ

 د ق ۳ ۳۹۰

 لاش نزاپ صوصلا لعو ایرنکا هدریکد قآ
 .ه رطاحم هدنقح اف هعفد ضعب «پوسا یراکزور

 و ی ادام شت .ردپ
 یراکزور یونح ترک هد اضع . ردق وح یحد یراهب

 عفنرم كب ایرد رعق هدنسهرآ سنوت هلبا ایلجس .رسا
 هدنتسهزا یر برغو قرش رک دد قا ءبولوا

 رایدنقآ غ «ندنفیدازوآ ےک دسرب ہلا كیوص
 هدنس هئروا كنیزاغوب هتبس .رویلوا عنام هنلوصح
 ؛هددسیا راو یدنقآ رب ریلک ندیسالطآ طيح رح

 ید هدنل نرد هل راک ییا كزاغفو روکذم

 وص ناقیحو نریک هلهجو و «بولوا لصاح روغان آ
 مرا

 ون دا «بولوا نرد داوا یرعق رک د قآ
 ESRD یزاغت هللانوو ایلجس یلنب رد

 ایدراس قرلوا هدهجرد یعنکیا .ریراو هبهزبم

 بغ كنهروکذم هریزح «بولوا نا رطا كنسهربزح

 هدنف رط

 سم لوس رب زح درک .ردشملجل وا كلنبرد هزم

 .ردهدنکلخ رد هزم ۳۳6۵ ید ىلع یهدنسهرآ

 سل وا كج هما یغاشآ هرم ۰ یعطس دل ریکد وب

 طابترا بسک هلسنوت هدايلبعسو هلا ایلجس ایلاتا

 نرعطس وب .رولوا شل و هب کیا ریکد ا ب ودا

 ۳۷۲۰ هدنفرط قرشو یدایز نلد ۰

 قیایردآ هسنلوا صرف ینا یغاشآ هرم ۰

 «بوبوروق نوتبسب ریکد هرقو یارک د رلهطا هلیریکد
 ایناپسا بولاق هدنلاح را وک قفوا یرارب ضعب دوخایو
 ۷۲۰۰ ۰ كیطس .ربلک مزال یسهعل رب ید كساف هلا

 و قرار رو یرفد يآ یا اشا هرم
 نر گل مت سا کد هک «زیلب هن وڌ هنلاح لوک

 ندنساذح طیع رع یعطس دربکد قا .ردرالحم

 ون هتس قرف و «بولوا یعاشآ اهد ردق هزم رب

 قح ؛رویلوا قرف هدایز اهد هعقدثالقازوا ندن زاغ

 بولوا رهاظ قرف و هدنلاح دم هدنلانق شیوس

 لندن وص دیعس تروب وص یکهدشیوس رجا رحم

 رع یو دریکد قآ .رونلو لک و هزنم رب

 ابهد هحرد ۱ ِ هدزوب لدن وص كنسالطا طيح

 ندنراکزور هلبق هدنزفروک (ترس) «بولوا یلزوط

 قرف و هدفرط وا «ندنغب دل وا هدایز رخ یالوط

 وا هیلعءانبو روک ید ییهسجرد ییا هدزوب

 یعطس ندنا را درک د قآ دغا اهد هدتیدست



 یسهرتم رب كلوب ؛بولک مزال قلاجلآ هزتم ۲ یونس
 رب رکید «هلغفلوا قالت ندرارېن نلیکودو ندرومغای
 دتتس هيلع "ان ؛ریک ندیسالطا ط2 رد 6
 «بولوا لئدش لیخ یدنقآ نالوا هدنز اغو 1

 ثطیحم رع و هدنلحاوس كنايلصس

 «بونلوا سح هدایز اهد یدنقآ و هدشلاح یهو ۱

 هطم رح ندرك د ق آ قوم هسا هدنلاح یرذج

 دم هد ریکد 1 .روضروک هدایز زوق ناقيچ 3

 زوب غآ «هدهسا شغل وا اعدا یتییدل و ع وقو رذجو

 رف رذج و دم یر ندیکسا هد 1

 > قوح ES رلذ رط و یک ید و

 ا ترس <۱ هدبردنکسا «بونلوآ #4
 ردق هب هرم ۲ چ

 هدفغلوا ق

 ۽ هدنلحاوس یونح قرش كسنوتو 3
 کنر كنیسالطآ طبحم رع .ردققح ییدلروک قرف 3

 تیاع ین رک د 2 هدلاح یتیدلوا لیشب ویوق "

 رع كنب رلهغلاط ریکد قآ دی اه هلن و لک

 قآ «هدهسیا ییبط یسهلسک وب ردق یرلهفلاط طیحم
 شب ًاضعبو ترد جوا ایرنکا خد یراهغلاط ریکد

 یرلک دتبا بسک عاثترا ردق ههزبم زوقط یتح و یتلآ 9

 د ق 1 ۲۱

 ایلسرام :یرلکوی كا كن راهلکسا ریکد قآ

 «هتسیرب «كیدنو «یسیدنیرب ءومراب «یلوپا «هونج
 نوردنکسا «رسمزا «كيالس رب هفروق

 کد قا .ردرارخو سنون «هردنکسا توری

 دات یک ۲۵۴۰۰ یر صوص هن راهلکسا

 قلهالیوط نویلم ۲ یاعیتسا كنعوج بول

 اغ نالو هدنرزوا ضرا هرک هحددع «هلغلوا

 یرب هدنوا هجاعیتسا ءهدلاح یتیدلوا كعا» یتیر رب
 .ردکحوک یسیرثکا كننافسس هکنوح ؟ ردهدنتبسن

 كرەدىا ذاما هاک دانتسا ییریقو هطلام «قراطلبح

 افس ریلکنا ناشالوط

 یمسق قرص. زد تب قلم نر اف هاسح و

 هدنلا كنهيناقع ةيلع تلود یسیلک مسق كنلحاوس
 كب كنافس نیلشیا هدریکد و «هدلاح ینیدناوب
 ۔وک فساتلا عم ینیدلوا یلام نام یرادتم ینزج

 رکو «نوینلو رابنف ۱۱۰۰ هدریکد يا .رویلیر

 مظتنمو «شفلوا دیدم رافارفلت رعلا تح هدنفرط
 هنس ۱۸۸۵ نک .ردهدکلشیا یراروباو هتسوب

 هن ویلم ۱۰ هدنرلهلکسا ریکد قآ هدنفرظ یسهبدالیم

 راهنیفس ناک ندحراخ راسو ى

 غنأرفرايلم ۱ ۲ تراح نانل وا ارحا ه دنن لاها بیرق یونس هدنلحاوس ریکد ی نوت : رد

ZS 4 ۱ردشفل وب جم هرزوای آ هجو «بول وا ه دتهگ بی رف . ریلی راقیح زوط هب الی وط  : 

 یی هيرا داوم . یرلباعیتسا ع وجم ٠ .ناقس نلشیا 0

 قئارق هنالینوط او >  دوویااو یتیم نکلع ی
 ۹۰ .NS OE Po ol ۳ o ایایسا

 | را o. ۳9۰ EGE هسنارق ۳

 o ERY ۱۸ ۱9۰ OEE تاغا

 .E AES ۳o ۱1۰ ۸.۰۰ ایرتسوآ ۴

 ۱۰۰ ۳9.۰ ۲۰ 01۰۰ نانو 1
 ۰ e e ۳۹۰ ۰ ۳۳ Ye هیناخمم تلود

 Ves os ۱ ۳ ۱.۰ ایامور
 ۱ ۱ ۱ e Ne ا

 ۰ ۲ ۳ ۵5 ۱ رصع

 OE ET NIS E ۳ ۰ ۳ قراطلیحو هطلام سیف

 VEE 0٠> ر O 0۰$ سنوتو زیازج

 10۰ E E ° ا سافو یزاغثب ا

NI Y۰ ۷۳:۲ ۴۰۰/۰ e ۲ ۰ ۷۳۹5 Fo To. 

 «بولوا یهاکنالوخ ك ك رلیل هکینف لوا لا ریکد ق

 ره كريد قآ دق موق و نالوا یجب رب ,رکتریهمگ

 كنتیادم یصدو هکینفو ؛شغا تراخم یارحا هدنفرط

 .اوس اش رفاو ایسآ «ادوروآ راس دریکد او هایو |

۷ 

th یر ر 3 

A ا ۳ یا 

 .هکبنف رد راشلوا ادبیات هنسعا راشساو تیارس وا , aL HE e e ۳و ۲ ۸

 ون جد رلن و ؛ب واک هرلیات ون تب وت ه رکص ند ريل ۱
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 «شقا اد تاکلقس هدنفرط ره كنلحاوس ریکد |

 .امور هدعب .یدرلشلآ هلا نتراج كن رللحاس نوتو
 طبض یکلام ناو هدنفارطا رادام اراد ك ریکد ایل
 ربع قحو «شاوا یلم كرلنوا کد و .لکعا

 رح) ندنف رط
 ب عو قرش نوت دریک د ون راب عهدن رلنامز هیسابعو |

 هب وما تفالخ .یدیشف وا هیعس (مور



 د قا

 ءبودبا طبض ینیریارج هجاابو ینیرافرط بونجو
 كج هل هشب رک هساقر هل رای دنک ید هد هیلاعش لحا وس

 لها سوع چاق 5 «ندنغیدغل و ن روم م وق 5

 صوصحم ا كرلب عو هدنع) | ید وش ا

 «بونایوا یرلتبر وهج كدنوو هونج هدعب .یدیشلاق
 ریکد قآ هلکعا هدلا a كأ كرازحو لحاوس

 نیدلاربخب قلهرآ ر  «نکیشغا لاقتنا هرلن وب یتراحت

 رک | هلسینوق تنی رلحاف ریکد یک راسی ر دارمو
 واو ؛شمرک هنتلآ یذوفنو مکح كرلبلناًمع یرلف رط

 ندنفصت كالحاوس رک د قا هام كل ام ه د ه رس

 اه هد رانا و لر «هدهسنا شا هنن رزوا یهدایز

 اے رک د 1 هن رزوآ تواهر نالوا لصاح هګ ر

 هرکد 2 هرازسنارف «هرلم ور «هران ایل اشا یر

 .ردشمک هرریلکنا نایلوا یرک ازتشا اعقوم
 ۱ 3 1 7 ۳ SN مس

Mer Blanche) ( ۰ظ16- هسور و  

 اش لحاس كنهیسور كنيلامش طیحم رحم (108ق 6

 ره کک «رد زفر وک رب عساو یکیدشا 7 هاب سل

 (ننناف) . ردطاحم هلیناقاحثم كنتلایا (لکناخرآ ) فرط

 - ور (نناق) نال وا هدنسل امش ب كنسەرزح هبس

 (سو یوتایوسا) کهدنسهریزج هبش (هلوق) ندنن
 دود كریکد وب موهوم طخ رب دن ردف هشورب

 1۸ 2۰ روکذم طخ .ریلیهدنا نییعت ییسهیلامش
 یونح یاهتنم لریکد «هلکعا قداصت هبیلامش ضرع

 ضرع ٤۷ ٩۳ ید یبد كنیرفروک (اغنوا) نالوا

 یا شک او TES یو «ندنفیدنلو هدیلامش

 یسهیعطس ةحاسم ؛بولوا هرتمولیک ۲۵۰ «هسیا

 ٩۵۰۰۰ رکلاپ هروک هتاورر رکیدو ۲۰

 نوزوا هزنعولیک ۱۱۵ ریکد وب . ردهزنم ولیک عبرم

 دلیسهطساو زاغوب رب شینک هزنمولیک شقلآ یللاو

 «بولوا مقنم هم ییا «قردلوا ییونجو یلامش

 (نزم) هدنسیفش بونجو «ردقیحآ یبیلاعش مسق
 1 یرپم (نزم) هک «ردراو یزفروک رب هلیمان یزف ر وک

 «بولوا یلاپق هسیا یس ونج مسق ؛رولیکود هاروا

 یرغوط هبقرش بونج یسکیاو «هییرغ لام” یرب

 و یسغوط اهدو «ردراو یزفروک حوا نانازوا
 وا هدنفرط قرش بونح رد رابع ندرفروک ج وا

 نغامربا ییا نلیکود هنرلحا زفروک ییا نال

 هدي غ لاشو «یرازفروک (اغنوا)و (هنود) هاب رلع-ا

 ۴۰۰ یا ۳۹
 3 دزاغو ما همس (دقسقالادناق) جد زفر وک یک

 8 دز ۳۰۰ یرالحاس لاش كنبیفروک (هقسقالادناق) و

 بونج «بولوا ترابع ندایق رب عفترم ردق هب
 روا هد رلف رط ضعو قلموف ءزود هسا یرالحاس

 یرافوب ند:صنم یر (نزم) .ردروتتسم هلام

 نیناق «بوالشاب هکعا عافترا بسک هن لحاس

 ۴ را سس داف را یاتترا هام ۱۹۰هدننورب

 ار و ۱ ا ووك .رون
 هدهسا راو ردطآ كح وک قوح رب هدنرلب صنم

 نع درک( و رب الو .ردقوهدنیکنا
 یٰلوط هک «ردیسهطآ (یکحوولوس) نانلو هدنلخدم

STE ۷نرم او  ): 
 ‹هقشد ندقام ربا ك وب ح وا نلید (اغنوا)لو (هنب ود)

 .ود ید ىرلار (هنابوس)و (ایمس) هنن زفر وک (نزم)

 ندنس هعطق (ایوال) نانل و هدنلا تاب لو رو روک

 .زییا یرارم (یووب)و (هشوسراو) «(ک) ید

 کلن رد «بولوا یلزوط زاو قار یرلوص دریکد و

 غیص زآرب یخ دمو رد ردق ههر ۲۵۰ لد ۰

 دیک هدکلنی رد هرم ۲۰ و ۵۰ ید هداروا «هددسیا

 هسیا یلشیریولا كب هنافس ریس هيلع ءا .رونلو را

E E ule Sees 
 رولو دیش ا ا تولوا تبوس ردق
 راسور 0 اا اعا وس رغ لاش

 یردو «رارازوط «بولوآ قیلاب یلیخ هدریکد وب
 تاناویح اط رب یک (قوف) نایاراپ هشيا یرلغایو
 یرلش وق رک د صوصخحم هب هيل امش راطقا هاب | هن رح

 ء«ردراو یسهلکسا ترد دریک د قآ یامش .رارور وا

 و ] رد )اصف کو یکسموس «اغنوا ؛لکناخ رآ هک

 [ .هلبروی تعجارم هردلک
 08 ۰ حس
 هک اطنا هدننلاد ون و تلح ۱ زیکد قا

 (ا فی هربح) و (هک اطن ۲ ه رام ) هل وک و .رد_سا

 [ .هللرویب تعجارم هنسهدام « قیع» ] .ررید ید
 € ALG ی 9 و

 را 1 ا 8 e ۱ لوبورتا
 او هنس هع شاب نالوا هدنسه روا كرېش ره هدن دنع

 یسا هجا اپ هدهسد رونلوا قالطا هنس هعلق جلا

 ریاسو نوتتراب هک ؛یدیشلوا اع هتسهلخم رب كنتنآ

 نایریو هنلوک ینیع ناک هدنراوج

 .یدبآ هدار وا یرارنا هاست عیانصو را دبعد و ۱



 ۱۲۲ ۰ لدالیم و :

 «شوطهد هینیطنطسق هدنح را ) ۰ 5 ۳

 (س راقسال رودوثئ) .ردشغا تافو هد ۱۱۳۸ ۸۲و

 هدشنامز ۵ رروطاریما مان (سوغولوثلاب لا

 ون كن رلبهذم كيلوتقو مور «پولوا تتوغل
 كنغل روطاربعا مور هینیطنطسق و ؛ششیلاچ ه

 نالوا ردسق هنسیدالیم خیرات ۱۲۱ ند

 . ردشم زای رات 3 ات

(Akrotiri) ۱(نو رب) 2-4ور  

 كنسەربزج د رک «بولوا كعد یرب ۷

 ا ییاهل هدوس هل; رف روک هيا 0 نر

 كلوب .ردشلوا لع هبهریزج هبش نالوا عقاو
 س .روینلو یررش هیاخ هدنفرظ شید هت ت
 ۔هطآ (ینیروتناس دوخای) نوروتناص ند: رهط
 یوک رب نیکنزو كوي هلما وب ید هدنلحاس

Monts Acrocérauniens) } | ۰ ۸ 3 

 هر هدناحاس ییالو هب ۱ 1 انوارکورقا-
 ( هراهح ) نان و را یسهلکسا رود

 رایان و کسا هنن راغاط (تیدوغر) هل رکید

 « یرلهورذ م ریدلب و PE نيرو ند :

 شغل و هدنزلفرط ابیلاتا (Acron) | نو ۳

 «بولوا یراذکح ۵ زا زیس) نالوا نورتآ 4
 ءهلکغا برح .نالعا هامور کرک

 لتق ندنفرط 1 نالوا یسیاب ٩ ا ۴

 قرش د

 ۔وا) ندنرلتب روهج نانلوت ہدنرلفرط
 (هب را) هک هرربشر نالوا یزکرم كنتیروھج

 ak هبولوا عقاد ا
 یرلن رخ تابوبحو ییانضو تراک لک

3 3 

 هردو و

(Akra)هک تابش ع یاشر خآ  

 .دطخ (لحاس نوال 1) كنتكلم ايلع

 رک
 «هدنب رغ هزاع ولیک ۱ ۰ ۰ ی رقت كنیصذم یرہن (هلوو و

REY 
 هرکص ند (لتساف تسوق) «بولوا عقاو هديب

 ردي تم ا

 هدندصنم ك رہ

o r7 5  
 ۵۰ ها لات ضع ۵ 3 9 0

 راس ا رفیرب <

A 

 ت ندکدک ندنحا

 قرش تعاش ۱

 سقآ
 هدراوجوا ؛قرهلوا ندنفرط رازیلکنا هدیربو ریل هق ,

 شا درب هلیتفو هسنارف «هدهسیا شلنات هعلق جوا

 ملست هبهزلکنا اریخا یخد هقراهناد «یک ینیدلوا
 اها .ردضشمک ههزلکنا الماک راوح وا .هلکعا

 ۱۰۰ هدن رلحما ءبولوا یح ز ردق ۰۰۰۰ یسل

 شل ترد یراراوخ . رد راو یایوروآ هد ردق رک

 )6( او (اع) یسلاها بول وا هدنتعس و قلتعاس

 كموق وب هک :راردیوسنم هص وصخ موق رب نلیید
aهدایز ندیشک 2 اه رم یدارفا  E 

(Aeri) ۱4 هدي ونح یایلاتا  ES 

 کرم نیا امام
 كنپ رهبصق (هنولغن )و (هرانواس) «كرهدا قش

 بصنم هن زفر وک (هتنرات)

 ی

 ۱ یرفا
 رد رهش رب هدنسیقرش لاا رف واک ۷ كنن ریش

 ال تن رم (یارف) نلکود هتنرفروک (دش زاو) ٩

 ۱۰ ۷۰۰ aJ عقاو هد رزوا یرب ندنرلع

 .ردراو یسیلاها
 -ر هدیلیا مور قزرش (Akrianu) او 1۳ 1

 تونج یار تكف و و سوغ 9و

 دغ ردق هرتمولیک زکس ید یرهبالشاب ندنسیقیش
 هجاوخ «هردهیقف هک «ردلوکرب نالوا دن یرغوط

 -او قایآ رب «بولیکود هلوک و یرهرد هردنامو رل
 و .رازولوا بصنم هن زفر وک سوغر هلیسهطس

 هدایز ندهزم ولیک ترد ج وا 31 یک لا كل وک

63 

)A105( 11سوغرآ كنان و  
 یا دیک

 یدیفح ی «بولوا ید د (سواناد)و

 . ردشم رب دل وا ك ر هیلمب (سوئسر)

(Acri)كن (ءربالق) هد ونح یایلاتا  

 (هجنسوق)و هدنساضق (هینسوق)

 هدنغا یس هی كنتالو ۱ یا 11
 «بوسلوا رهش ۳ کر اض 7

 ۳۹ كنهب وفو ه دن ع لاش EY TA كيهدکبن

 نالوا بصام هنل وک زوط ءهدنسیل امش

 هدن راسب لحاس كياچ رب نایک و د هنیربن (وص ضای)

 | ۔زاچاد یر *

 ردو کا عراب كنسارج (وص ضای) روک ذم و

 تار بوح ردق تعاس ۵ كنل وک زوط و و نفرت

 یوص . ردعفا و ه دن اس كن (یعاط نسح) و هدنسق



 س قا
 ؛بولوا هبصق ر فیطل قوح ییاتسوو عابو
 اعج هک تم را ۶۱ ۰ و مالسا 6 ۲۵۰ ءیسهناخ ۷
 «قیمش عماج كویبرب یناتسدب رم «یسیلاها ۰

 یسهس ردم هلی کم نایبص جافرب «یسهبدش ر بتکمرب
 ان ندنف رط و چ نیدلارع هدنسهب رواو

 لوا د زاب ناطاس .ردراو یسەعلق ر شلدا

 یارسقآ س .ردشف وا چ ندنفرط یرلتیمح

 ؛لدجا یباح كج ,یتسوا وص «غاط یساضق

 یواح یهیحان ید هات رلما یرالسو یلتروق «یلفرش

 هک ها كنتالو هبنوق «بولوا
 و «بزلازوا هاب رب ندا ر دلاس كاش

 مبل

 ۰ اس ى

 . ردیساص دوی

 دودعمه ل راطق ربشونو رولو زکر م كفاس
 راکی هرق ل 2اه ارد ًابرغ «یک ینیدلوا
 میان هنت ال و هرقنآ ید رو هل رلاصف ۰ ناشکیشاو

 .رددودعمه رلیغاعس یرپش رق

 6۷ ۵۵۰ و ییهاخ ۸۸۱۲ «ىسە رق ۲ كن

 مور یردق ۲ ۰۰۰ كرلنو ؛بولوا یسیلاها
 یو ار ها اس یار صف و مرا سس +

 ندنقلخ تربشع راسو درک هدیرادقمرب كنسیلاها

 ملکتم هلاسل هر ید یراینمراو مور
 زکلای رلینمراو «هداضق زکرم زکلای رلمور «بولوا
 هویت كجك 1

 ۰ رد رایع

 اض نورد زکر م عم .راروینل و

RAEءدس ردم ۷ ۰ ,دع»س ۱ «ینادتا بتکم  

 9 هدنرزوا یر وص ضاب ناک ۷ کت ۲

 رو هجایا ۱ «یغاجوا 4> رهک ۷ «یرپوک شاط
 دوصخ دماراسو هویمو تایوبح .روهلو وک یفک |

 دعنانص ر را ی ندب لاد راس شالو هود یا

 .ریلیپاب رلهداجو میلک لزوک قلم

 هه دلت اد یجحواكل وب اتسا

 هر رف متر روا یا
 دا ریش نا «ندیل هلال و دن زاب U نانل و هدنف رط

 ندم ر دلاق تسک و نانل و هدنفرط بغ ك رک و ندنشاپ

 و .ردهدروقح یخ «ندنفیدلراو هلکشا یغاشآ
 ناظل ا رویفغم نافاخ یسهینا نایاش هرکذ كنەلع

 زرط ندتفرط یرهدلاو كنبراتضح زیزعلا دمع

 عنصم و فیرظ تیاغ نالوا شلدا ان هرزوا د دج

 تكاپلار اشم هدنسیش راق كعماح با فرش عماج رب ۲

۱ 
 ید لوفهرق كوي ر .ردیس هناخفوم رب و یسهبرت

 ۰ رد راو

 ضو یخاوت جم

۳۹ 

 RED ۲ ینیدل وا ۱

 س قا
 یزاغ ( س دج نیدلا لاج 7
 OE ۱ یارسضا

 ولو و یا طاق نم ةد رطل
 ءردن دنلسن كن زار رپ ماعا هروک هتیاور

 را اراش مانا ین
 قو لضافو لماک هدهیلقعو هیعرشو هے ع مولع

 رب ندالضفو الع هننسیرد ةقلح «بولوا تاذ ر

 یارسقآ کهدنتبالو هسنوق .یدرینالپوط ریفغ مج
 تكتهس ردُم روپشم هلیمات ( هلسلس هسردم ) هدن رپش |

 نییعت هکلسردم یساب كتدسردم و .یدا یشردم

 ینسلعب ندرب زا یییرھوج حا كاذ قحهللوا

 ه دتعل ع كنهچر بحاص «ندنغدلوا شوق طرش

 یسالوط د ردق كحهدبا قاقعتسا بسکهکللس ردم وب
 مس هفنص ج وا یتسهبلط

 هنفنص رب نکردیک هبدسردم هنفنص ر «بودا

 هدهسردم لخاد هدهنن رکیدو «هدنج راخ كنهسردم

 یحشرب (دیلقت هبا وب یاهح یامدقو نزبسوک سرد

 رربو یما (نویقاور) هتسیهنکیاو (نویاشم) هفنص
 تقو وا ید یرانف رویش ٌةمالع .یدیا

 هرز یسهبلط نویقاور كنهجرت بحاص بولوا
 وص هداعلا قوف یسهدافاو ر رقت .یدنا لخاد هنس

 شهزاب راهش +( فاشک ) ریش

 ییاشک یناونع (حاضیا) هدیناعم رع یک ینیدلوا
 حیش ید یرثا مان (جذوعا) نالوا قلعتم هبطو

 میس ییاجرح فیرش دیس هروک هتیاور

 درب ار لاو تص ادب ان دملا لاج

 .یدنا هر

 .ردشما

 قج آو «شقا تعنع همور راید هلیسوزرآ یناقالم
 لصفه ےک لوک دم باک هک روک ینحیش حاضتا

 هلسخرس نمو «ندنفیدلوا, ج اتع هحرش بولوا

 یرهرابع حرش نالوا شلزای هلهایس «بولیزای
 یرش ول فیرش دیس «ندنغیدلوا زآ اهد ندنتم

 .شچ | هیبشت هکنیس س« وق هنا ریغیص هلیقیرط هفیطا
 هح دیشیا یفیدلوا یبا ندنفیلأت ینهدافا كحراش و
 ۱ شقک دارسقآ هرزوا كمشروک

 هشاوک یتفد كنسهزانج كنيدلا لاج مچ س یلوخ د

 «بوشب زوک هلا یرانف رکلابو ؛ شما فداصت
 ۰ رد راشی هردم ا ۵ 2

 || ییارم 1

  رهش ۳# «هدهسدا

 « یدعس جەر 5 »و « لاج مر حج »|

 ۳ هل روی تعحارم هن رله دام



  Nنکا 1

 س قا
  Eر هدنغا یس هک كتتالو هيو

  131هدنقرش كناول زکرم «بولوا اضق یکتا
 هب وق «پولوا یسهبصق (هل و رام) یک 2

 ٤ قرلوا هدنفش .تعاس ۳۶ هات نالوا «

 . ردعقاو هرات ندن رلعب اب و تان

 ج ۸۲ هداص نورد ی یسهلج

 رولو 9 ca | ف ا کنم ک

 )۱ هد -س بحاح دیعس وا هلودلا
 یکی انا ول قو | 3

 . ردب زدن كنيكنز نیدلا داع نالوا یسس وم كتلود

 یسهلوک كنالسرآ بلا نب هاشکلم ند هیق وصل لس « وام " 1

E 3ندا طبض یلح هدنتس رعه خرا ۶:۷۸  

 1و بلح ندنف رط ناسا بل نت شش ب هل و دل اج اب

 ینیرهش صج هدنګ رات ۸۵ و ؛شفلوا نییعت هنکلیل 3

 شزا فوم تولز ر روا هه لها
 نالعا یثراق هنعوبتم هلا طبض ید یاش ید 1

 نانلوا قوس ندنفرط هلودلا جات < ؛ندنکیدتیا نایصغ ۱

 هد بل هرکس 3

 هایسهدناموق كن ( اغیرک) ریما خد قرایکوب ا 4
 كن رک تسع «هد هسدأ شم ردن وک دادما هرقنس ی

 ندن رک دن ود هنفرط هاشداب «هلک ر یتسی دنک ی ست رکا

 ووا بولغا

 ER RE ین نا دا یلغوا نیا
 نوفدم تا و هدنراوج بلح

 رب هنسهرت هدعبو شا نفد هنیراوح یسهسر 3

 رغنس قآ او رقنس ق ا س ید اکا رافق و »قاط -

 «بولوا یدآ للشوق ر ندنعاونا ناغ و ۹

 باسما قاط ر بوسنم ههراسو هیقوچل 0

 ا اإ «لیرجا رقسنق | دشلوا

 ی رد

 نیدلا فیس هلودلا میسق) ر رفا
 | كولم کک یا وا

۳۹۵ 

 وف دادعتساو ۱

 ش قا
 هاشکلم نب دمع ناطاس ؛پولوا ندنساما هی وعلس

 یهنه" دادغب یرب ندنسیرجه خیرات 4٩۸ ندنفرط

 رالسابسا یسیلا و ماشو لصوم هدنخ رات ۵۰۷ «نکیا

 یسل وا لتق هدعماج ندنفرط هینطاب ٌهقاط كدودوم

 بصن هنکلیلاو یلاوحوا راسو لصوم «هنیرزوا
 ةفاط هدن را 4۹٩ مدقم ندو .ردشقلوا

 هدنطبض دن (یلید بسا رازه ن دابقیک ) ند هيتطاب

 نومام هو هرصاح كن ا © نانل وب

 اسا داق هتک وا هات رب «بول وا

 شا تافو هدلوب نکردیک هدنراربو «شلوا روبجم

 هنبراف رط ماش «هرکص ندقدلوا یسیلاو لصوم .یدیا

 رومأم هنجارخا كبيلص لها نالوا شلوا طلسم

 :شلوا قفوم هدادرتسا یتیراراوجو بلح «بولوا
 مدومأم روما یده هک راب ۵۲۰ ا رکا و

 هیفوص هدروک ذم حرا «قرهلوا لوغشم هلیس

 تعاج رب ندهینطاب ٌةشاط نالوا شمرک هنتفایق

 -وا لتق هدنجما یسهروصقم كنيرش عماج ندنفرط

 ندن راروبشم كا كنساما هیقوعلس تلود .ردشفل

 هرکص ندنلتق .یدیا تاذ رب لداعو عیجش :بولوا

 شغل وا نییعت دوعسم نيدلازع یلغوا هني رپ
 قآ هجرتلا فن آ هدم بولی هاشای هنس رب زکلای

 «نشلفا یشلاو لتصوم یاد ا
 - وه ءك رعدا لاو هتنطاس یلیلاو هلامز رومو

 نشود یتلود نایکی انا 8

  Eر دم ۳

  e E Eاع 0

 .رددودعم ندهللا ءایلوا رابک «بولوا ند
 راید ربارب هلی ردپ نکیا یص

 شلیوق هلع لیصحت :كردلک همور

 «هدهسا

 «بودا دل وت ه دقشم د

 تواکذ و ]

 هدنف رظ تدم 1 هلیم د راب یسهداعلا ق

 جد یط ۳ یو کک وهدا هلوادتم مولع لا

 :یدیشلوا سردم هدنس هبصق ق م اغع ك رهن کو ا ۱

 مولع «هرکص ندک دتا لاکا یه رهاظ م واع هلح و و

 «هلغل والام د هيف وص تش رط «بوشود هنس وه هینطاب

 ما رب یباح ندناشم ر راک دل كل رود وا تاوذ ضعب

 لو «هدهسا رلشع اهیص و یاسا هن رل رطح لو

 هراب هرزوا كعا عیزو هرلن و دمو نیحاتحم هیلاراشم



 وا

 شیورد درم رب شا د ایتعا یا تمدخ بوش وف

 روطو یرلتمضح نیدلاسش قآ «ندنفیدلوابرشم
 كس ردمو هب رهاظ مولعو «روینکب یربن دهن وا ینلاحو
 هنتمدخ كشيورد رب هلو رورغ یکیدریو كنسهیاب
 راسا تنه لخت هيلع ءان .یدرویلوا عن زام هل زت

 وا هرزوا كجا باستا هقفاخ a میس ن ندا

 شقا تع هفرط

 یباح نجوا كربح ز وو نغیدلوا ریجشزرب هدنن وی
 «زاغایوارینایوا هجروک ییکیدکح بوت وطیو ماریب
 «قرهفیح هلو «هرزوا كّعا تدوعهمور رايد نامه

 هاب راد رم یی رلتمضح مارب یباح یدنلوصو هره رقنآ

 هنسب دنک میس بولو لوغشم هلکمچب قاروا رار
 «قردلسیاق ه راد ر هد وب «ندنکیدغا تالا الصا

 هدتنساد اد ور هدنل وص و هبلح عود دیس دا

 حس هجل وا غ راف ندشیاو ؛شمالشاب هکمج قاروا
 «شمربو كع هج رآ هده رلکب وک «ب ویل رضاح كع

 یک هدنقح حس هد ول حج غاج هکع ینیدلا ۳ قاو
 هراکپ وک < اک 1 ینغیدلوا یسارح كننظ ءوسیکسا
 یلاح و ماريب س ؛شمالشاب هکع هلرلن وا «قرهشان

 قآ .شتا لود هکلد رص «بوغاج ا غ رکا

 نورد ةيفصت دو داشرا كناذو نیل یر

 هب هيل اع تاحرد ه دنحا ته هدک ولتس «ك رهدیا

  دلوا هدتسن وا ید یسهیلع تالاکو «شلوا لصاو

 لاکر یراهم یک هدتابط یارجا صوصل ا لعو «ندنغب

 هدنتع ع هه ردا «پودا راسا تک «ندنغی دنلوب

 لوباتسا حو ؛شاوا یهاشداب تر ضح تافتلا رهظم

 كن وب هاشدان «قرهنلو هدنتیعم كاف جد هدنکذ

 با هدافتسا ندنس هب ونعم و هیلک تالاک و ندنحاصن

 صوصطالعو «هلغل وا رهاظ ینامارک ض# هدرص وا

 دقرم كن راصنا بوبا یا ترضح هل ما تهاشداب

 : ها اهفشاکم یی راشسش

 | فناوری
 میس یددسراشف و جد هدنساعدتسا كا تولخو

 ثكهاشداب «هلکش |نییعت «ب ول و

 RE ی راد رم بول و

 «ردس ادع یش نالوا مزال هراهاشداب یر د

 اف. .ید رلشقا عن ږد لردهبد ردیفانم هعطاس تولخ

 قوشکم دقرم را بوایا ترمطح یرات رفح

 هش «هدن را وح ثفیش عماج ور رک دشا انن هدرا وج

 «هد هس راشعا زی راه واز هر زوا قوا ص وصح

 یدل وا شخ | ذاخما نطو «بویقسیا قمروط یسیدنک
 هنن راتافو «هلد وع هنسهبصق له روط یعپ (كن وک )
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 عماجرب لزوک تیاغ شفلواان ندنفرط یرات

 ا ا ا ةیفشت و هلند ابعو کز هدار وا ردق

 ٌهيص «بودا لاح را هدن رات ۸۰ 2۸۲/۰ ردتشلوا

 دز اذه انمو ىلا یس هر .ردشغلوا نفد هدهر وک ذم

 نالوا یرلکح وک ا «بولوا یدالوا ۲ ردهاکنر

 . ندیهاشداب فرط «هلفلوا لادناو بورج (یدهلارون)

 هفوصت كس ترضح .یدیشفل وا نییعت رلفقو هنمان

 قلا رب لوبقم كب هلیناونع « رونلاهلاسر» قلعتم

 هبطو «یسهلاسرر رکید یشراق ههیفوص نعاطم

 رب نیم یهعغان ةيودا نالوا قدصم هلیابرج قلعتم

 ۱ . رد راو ییاتکرب

 اضق هدنغاهسو تیالو

 ۲6 فن رک تولوازبش رتیزک رم ک
 هدنتلآ كنب راکتایْعاط ناطلس «هدنسیلاعش برغ تعاس

 مین ز اتکا کوووا ۳ عساو نالوا دتع یرعوط هقرش

 هيمان لوک رش قا هدنسقرش لاعش ردق تعاسرو

 هدننیع لحاس كاج ر نایک ود هل وک نالوا فورعم

 رهشر لز وکی شم رظنمو قوج یرهجابو غاب .ردعقاو

 ینمرایردق ۲۰۰۰ زکلاپ «یسهناخ ۱۲ ٩۰ «بولوا

 تموکحزب لک 1۸6 اد ر هرزوا قلوا
 ضح لوا دی زاب ناطلس «یتکم هدشر ر «یعانوق

 لرش
 .ردراو یتاسیلک ۲ و یسهسردمو عماج جاقرب رکید

 سا . ردهد هبصق وب نرش دد ره كنب دل اصن هحاوخ

 یدق مسا .ردشفلوب كوپ لبخ هلبتقو «بولوا ریشرب
 | دیسیب) هروک هتاوررب بول وامقاو فالتخا هدنقح

 رو «(مو روس) هروک هتناورر رکید « یسهک اطنآ

 ولیف) ییدتبا رکذ كنو ازتسا یخد هدنباور یججوا
 یلکیاهج ی راض ج .ردینیع كنع دق ربش (نویلم

 كتال و «قددلوا عماج یجد یتیرهیح ان یراصخ اف وطو

 ناب را ًالامغو عقاوهدنسهشوک یبرغلامش
EEبولوا د ودعمه هل رااضق نیغلیا ۴ ونح جا » 

 یزوط یسیضاراو نلید لوح زوط هد فرط قرش
 ۸۲ كناضق .رولوا دنع هعساو یارحتر یلاخ نال وا

 «بولوا یسیلاها ۳۰۰۰۰ (یرقتو یسهبصقو هبرق
 مر کش ندرلن وب

 یرادقم ۵۰۰ نانو هدارف شعب و: ءیعور نامرق
 یردق ۱۰۰۰ نانو هداضف

 اتم عم TT pL اک یروصفو ینم را ید

 رسم ۱۳۲ و هس رده 8 «عماج 2 هداصف لخاد

 نولو ؛نونیفآ هلا هصعونتم تا وخ .روینلو |



 هثعنص . رد راو یرلهویم عاوناو و 2

 ی ردق ۶۰ یو ربشقآ نانو هدنلخاد

 نينا ندنغاط ناطلس هداوف لخاد تب ولوا هو 7

 تحاص راصح هرق «یک ییدلکود هل وکو یا 1

 هلیاچ یلقصسا ید یغایآ كنلوک ر بیا یک هدنغابقس

 .رولوا بصنم هلوکر وکذم «بولک ندلامش «2 رهشل و
 تبغر «هد هس روینل و قیلاب عون چاق ر هدنحإ فال ۲

 .ردق و یدایص :ندنفیدقاو
- 

 یرلیلصا نطو دوخایو شا | یرپشقآ 3
 دوک ذم ربش نالوا روپشم هلا انعو ۳ ترک
 -رونلوا قالطا هباذ چاق 3 ندخاشمو ع شفلوب

 هد هب ردا 6 ا نر اک

 «ندنفیدل وا معا یرلتربش هاب راصملخ ایو ےسا هدهس
 رد رج 9) کذ ا 3

 :| خش قا
 هد را هس ردم ضعي او و یلح یش 1

 هدن رلتولوم بونیسو نوزیرطو ؛شعا كاس گن و
 هردشعا لاحر | هدنح را ۳ «قر هنلوب ید

 یرفنک كتتیالو ینوبطسق ۱ یلچاص قآ 3
 . ردن ریشع رب ه دنغاعس 9

 هدنغاصش هک كشالو هی

 EE | ۱ وصقآ

 هط راپسا یر هلناعبت ندنسهل ام ییا كتغاط و 3

 ندلامش هاچ کیا نک ندنحا كنوس الغآ یرکیدو "

 رلغاط ؛بولوا لصاح ندنعاقجا كناچ رب رکید نک "
 نعپ ندلوصو «درهنا یرغوط هونج هد

 هتسهووآ هیلاطنآ كرمدیا ذااقد یا ت را ۶ ٩
 هدنفرش ردق تعاسییا كس دحق هیلاطناو رو

 . رد ردق هزنم ولیک ۰ یسارجم .رولکود هریک

 عبا دنتیالو زیزعلا ةروم» هک, ر وا < ۱
 ۵ ص 6 فلت اع ند رلغاط ی هدنف رطلامش كنساضو یس

 ینل وک ندعم عسوتلاب هدننایرج یاننا ‹قرەقآ یرغوط "
 ییرهلآ یتتماقتسا ییونج برغ «مرکصندکدنیالیکشت
 هل وا لصاو هنتلآ كن رلکنا یامش كتغاط درک "

 ےراپ كن رہش شعم «بون ود یرعوط هبقرش لاعش

 ند راک اع ره هدارواو رک ندنن ونح ردقتعاس ۷

 رود یرغوط هقرش كرهدا ذخا ید یاچ رب نک

 س ا ی ی یهو ی و کیک ی ی

 SES ا نانلوا ناب 1

 ۱ ر هدنغاجخس شعر كنتالو بلح

 ۳۹۷ و

 ردغاط 1

 كن رم (لناغوص) «قردل وا |

 ط

 .رویکوود هنغامربا ناهج EE ا رو

 .ردهدنلوط هزنم ولیک ۱۵۰ ًانیبخ

 رب هدنغاصس یریکد كنتالو ندنآ 1

 هدندودح یغاجنس اشتنم هک ردیاچ ا

 یبرغ لامش «هلناعبن ندن راکتا یغاط هطلاب هلغاط زوب

 رله رد قوحر ندلوصو عاصو «قدهقآ یرع وط

 «كرهک ندننای یراهبصق ساب راو ناغطزو بلا ذخا

 ٩۰ یسار .رولک ود هنغامربا (سردنء) ندل وص

 .ررید خذ (ییاچ ساب رآ) اکو .ردردق هزبمولیک

 كنب رهش هسورب هدنتاکو راکد وادخ ۱ ا

 هدرزوا كن رب وصکوکو هدنکتا كنغاط شیشک

 هیحأت هعو د ضعي «بولوا هبص # كج وک عقاو

 . ردشفل وا دا ا 6ک

E 

 یسا رگ

 ه دنس ونح قعش

 هدنساض8 نسم كشالو ز زعل اة ر ويعم ها

a(دتخاکو) (مالوب) هک رد رنج وک رب  

 تارف و نی

 لر دوس

 ساقا LE رج رب EE اد و

Eقرهقآه ونح ندل امش ء هاب اعر ندنغاط  

 (روک)<«ك رەد الیکشن قلقاطب ر هدنسهووآ ناوریشو

 هدنرزوا كرپن و هلمسا وب س .رولیکود هتغامرا

 : . رد راو جد دیص كح وک رب (EE و

 2 مهم ناک ر نالوا 11 هنیح ۱

 ۸ ه ذن3 سیب یان كم وکع( دن راب) SS Ee 2 کج وه

 (عدات) بوقآ ندنلابج (ناشناین) همان و هک« رد رش
 « بول وا عقا و هدن رزوا كناچ ر نلیک و د هش رپ

 .ردعقا و ه دمتس دكرخساک ل مس قرش هزم ولیک ۶ ۵ -

 لح دراناوراک ند یک هل راق رط یلاعش برغو ب رغ |
 . رد زا یهراش تیها لیخ «هلغلوا ا

 ارفغز هدنغاجنسو تیالو ینوطسق ] ها
 ترا یخ وسط ب د توج رب تاسف

 زکں م
 هد هفاسم ردق تعاس, ۵ و ه دنمسدق رش ب وئح كاتو

 . رد هدنس هيب ونح تهح

 [.هلیرویب تعجارم هنسەدام «یلوبنا رفغز]
 داغزوب كشالو هرقنآ ا غاطقا

 زکم كنتالو ساویس هلیغاجش
 ر دع هقرش لاش ند ع بونج ,دنغاصس

 ۰۰۰ یعافتراو AB ۰ یوط هک«



 ق قا

 یرارهش هرقنآ هلا س ات .ردردق هزبم

 یرلک دنا لیکشتیغایآ حاصر «ق رل هب هب ر وایعاط وب

 یک هدنبونج و یعاطكجچ یک هدنن غیخد عاط قآ «یک
 لیزق «بودا لیکشت یعایا جاص رب هلیغاط سایحرا

 فصن ییدشا لیکشت هدننایرح یتسبکیا كرلن وب قام ریا

 :رمقارب هدب راشیدیمایج راو «رتلآ هنا كنهرباد طيح
 هک« ردیا ناعبن رلیاچ قاط رب ندن رلکتا (كغاط قآ
 هدنسهرآ یغاط كج هلا عاط قآ .هجنشل رب یسهلج

 عاط قآ .راردا لیکشت یامربا هجلد ندا نایرج

 سایجرا «بولوا مقاو هدنسولنام ریکد هرق لماع
 یا رطا كغاط قآ .ردعقاو هدنطخ هایم میسقن دلسا

 غاط رب درفنم نامه «بولوا طاح هلرلهوواو راهرد

 راس مه ناف طی رک لا هد دش رون نوک یک

 بم لس یا
 كغاط وب .ردراو یطابترا هل رلهص رلغاط نانازوا

 .ردراو یراعشا كلهتسا کو یرلنامروا لیخ

 :ا رلعما وب هدشالو راکد وادخ | ۰ 5

 یرب و عاط ق
 راصح هرق یرکیدو ؛هدنلامش كنغاط (دارم) هدنغاجس

 . ردهدنساضق لشدنص كنغاجس بحاص

 ام سدا لپ تو *) | غم ی
 )۰ هال روي تعج

 ی وط هم ورض راو

 داغزون ۱ ۱ 2 ام ی

 یزکم اضق هدنفاعس 2

 هدنکئا لاش كغاط يآ .بولوا هبصق كحوک رب
 رو ندغاط" روکذم یمسق رب كنساضق س .ردعقاو

 ا را وو وا وم هل لوص ددعتم ی
 هک ساب یسلاها درب وک یکهدغاط «هللوا ثرابع

 ساویسو داغزوب بوایروکوبوسک نود واو هتسارک

 یکهدنرارب زودو ؛رربنع هلکم ر ون وک ر دق هب هب یصوق و

 .راردلوغشم هلکلیجفح یخد یلاها

 دن یک
 شع ص هدنتالو بلح ۱ هیلد

 كنغا سو تیالو ساوپس

 .ردهیحات رب هدنساضق هب زب ع

 بارخ و یسا هدنساض نردا

a_> yılSilg Baie Blanche) ۱5 قا  
 هدیلامش یاشمآ White Bay) ت

 رب هدنلاش كنسەطآ (ونر) نالو هدنلا كنەزلكنا

 | كوپ نانازوا یرعوط هلاش كنهطآ و هک ءردبوق

۳۹۸ 

 | كاس

 ق قآ
 الآ طیح رګ و هدنفرط قرش كنسهرب نح هبش

 .ردعقاو

 کرم هدنغاعسو تیالو ینویطسق ۳ 1
 كن هیحات وب و هیحات ر قوم هتالو

 كتيالو زکم بول واهبصق كجوک رب نالوا یزکر

 تیالو چو .ندهدنفرط قرش ردق تعاس ییا

 ی رد اف او اخس توت دمر وک ذم

 -رب هلیس هیحان (لکح) هک دا و هيا رب لمان و

 ویطسق س .ردهدقفل وا هرادا هدکلرب «ك رفت ر دشل
 دف و 00ا ارس ساویپسو ی
 .رد راو اهد a ر چاق ر 0 و

EEE ONES جا 1 

 دنیرافرط یلوطانآو قارعونا ربا نوف ق

 لئویق هرق رلنوب .رددنرلسولوا ناکر ندا ترده
 ندناتسک رب هدنن امز ناخنوغرا رار هل رمشعرب نلیند

 رلیلن ویقهرق ځد ندارواو ءشعا ترصه هناحابرذآ

 رب راید ید را یلنویق قاو ءساویسو ناجم زرا

 . ید راشٌم اطیض ینتموکح كنب رلاروا «ك ر هلک هنب رلف رط

 هک ردکبللع روط نالوا فورعم هلیما یناکر نیدلا
 :یدیشخ | :لالقتسا,تسک - ط لص ردو دمآ

 هرکص ندن وا و كن غلتف نیدلا رخت

 نا؛عوو «شم روس مکح نامع ددلیاهرق یغوا كنو

 روکذم هد رخ رات «هلعل وا مدآرب ميج تباغ ك

 ملظ هرکص ندنلتف كنو .ردشلوا یلاعوقو لیخ

 بوروس مکج كیهزج لغوا نالوا قلم هلداسفو

 ار خراب ۸4۸

 و «بولوا ا نیشن دنسم لص نریکتاهج
 روعهظ (نسحب نوزوا) رورشم یردارب هدنامز

  Uلغوا 3

 یسهداز ردارب ٤ هلس اف و هد سد

 [,تعجارم هک داف « نسح نوزوا»] .ردشعا

 «بوقعب لغوا كنسح نوزوا هرکص ندریکناهح

 شا سولح ك خج یردارب كنون هد ۸٩۹ و

 تیاهن «پودیا روهظ قاشو فالتخا هدنس اصاو

 ك لع لغوا كکب لیلخو یورو كنسح نوزوا

 «بویمهل وا فرط ر قاش «هدهسیا شفلوا سالحا

 لغوا كکب بوقعیو یورو كنسح- نوزوا تیابن
 یص تاد ون «قردسش وا سالحا ۶ شاتر ءاب )

 فرطر ابرام ندا روهظ ه دنن اما «ندنم دل وا

 مکح دن _ببس قح ر «هدیسیدنک تنبقاع تب ویفهدنا

 رام یار نروس مکح لوا دا دل رلیلت ورق فا



 ؛شفل وا لتق هدنرب كنابرام و هرکص ندکد روس ۱

 نازرم م د ندنرلت ورو كنسح نوزوا هنو
 تاذ و ق آ . دشمن هتم وکح ساره وا

 لتخم نوتسب هرادا روما ,ندنشیدلوا كهم هتهافس
 | - وا لتق كنیردب هدننامز كوقعب یسهجمع :هلفلوا 3

 كنب راتمضح لوا دب زاب ناطلس «بوحاق همور هو ۱

 وا توعد ازربم دجا نالوا شا اجلا هته اک

 دنسم «هرکص ندکدتبا لتق یقتسر «بودیکو «شفل
 هدا نونع اا .هدهسیا شلوا تیم وک نشف

 ندتموکح «نوڪغبدشيقلاق ا رجآ قاط رب تك ۱

 كم دارم لیغوا كکب بوقعب هنن رپ قرهتلوا طاقسا

  روط هدو هد هنيا شا لتق نازربم دجاو «شلک

 لغوا كفسو نددالوا كنسح نوزوا «بویلرد 3

 سبح یی دارم تاذ ویو ؛ شریک (ازریم دنولا) ا
 تموکح كرهدا ذاحشا رقم یزپ بت یرکص ندک دنا "

 ك دمع یردارت ده شال و 1

 شمک هشرب «هلبا لتق یسیدنک «بودا روهظ

 ندسب یکب دارم بویقا لوبق ینو اما قم آ ۱
 «قردلوا هعفد یعکیا كب دامو ؟ راشمراقیح

 كرءهدبا هللاقم دج لس ادا ءهجلوا ًامرفكح | 1
 «بوراو هرکی راد ءهرکص ندک دتبا لتق کا

 ؟شمرانروق ندنطبض د كس راجمع یرهش و1

 ؛بودا روهظ یوقص لیعاسآ هاش هد

 ۔وط یراق اکو

۱ 
4 3 
 د

23 

1 ۱ 
۱ 

 كب دارم ندنکیدتا زواخح هدا دی

 ندنفیدمهلوا لثات هدادما هددسا شا اهلا هەی

 هاشو :شعا دادقسا ندرداغلا یذ ن هلودلا ءالع

 «ندنغی دل وا لوغشم هل راه راع هقشب هدهرص وا لیعاعسا

 لیعامسا هاش ًابقاعتم هدهسیا شلدبهدا دادرنسا کلم -

 راسو دادغبو شا مربنم یکب دارم «بودیا موحش
 .ردشم رو ماتخ هنتلود لنویق قآ تلطبض کلاغ

 <۲» هعمور (۸16۲۲۵۵۲) ۱ نام
 ولاي )< قرەلوا هنسانعم « رېش

 یی دق م او «ریلنید( 0 قودوروغ

 . رد ( شانه لاتانع الو الا )

 هدنسهعطق (ایاراس) ءهدنلحاس کد ه ز

1 
1 
۱ 

Eا  

 بصنم كنب رهن (تسیند) «بولوا رہش رب یزک ےہ
 یدنس غ لحاس كزفروك مان (ناهل كوي) ۳۳

 «هدهفاسم كلهزنمولیک ۱6 ندنصنم كروک ذم رج

 اع ةهیلع تلود هدنس ره خراب ٩۰۸ «بویمهر

۱ 

۳ 

 یسهووا هس ورب ۱

 ك قا ۲۹
 ۶ ( فنشک ) نالوا یر ج كناياراسب

 ولیک 6 ۵ كاکب هج وهو هدنسیفرش بونح هزم ولیک

 ۱۷ ۵ كت رپش

 طاع هلفدنخ رش .ردعقاو هدنسع بونح هزنم |

 یسیلاسها ور ی و
 مور «سور «بولوا ترابع ند سوف ۶ ۸

 «بولوا هاکن راحت رب وبا .ردکم ندید ومو یمرا

 قوح هدنهاکشی و ءردشاب رلبا لیخ یتهیلحم عیانص |

 هراس وک هوش رپش و .رونلوا دیص قیلاب |

 «بوتل وا محق ندنفرط یرلتنح ینات دی زیاب ناطلس
 > ایفل وب ماند سم را و
 هلا هي اع تلود هد رېش وب هدد درا جرات ۱۷۳۳۹

 قردنلوا رقع هدهاعم 3 ا هيس ور

 ی . رد راو یس 4 عاق

 هب هیس وز 6

 ۱ ینقح قمریدنلو نافس اد هرق

 ۔ وک یکیا O کا 1
 یر «بولوا هیحا كح

 یدنساضق هدرک كنغاجس یو هدسالو ین ویطسق

 -اضف یک ام ننغاعسو تیالو هرقن | یرکیدو

 كل وک هدنساضق یلک را كنتالو هی وق س .ردهدنس

 .ردراو لح 7 همان وب جد هدنش رط یزاغو

 یلک را كنغاجنسو تیالو هی وق ۱ لک ا
 ییا كنب ربش یلک راو هدنساضق ن

 درخ ندق رش «بولوا لوکرب هدنبرغ ردق تعاس

 ه ید هونج ندلاشو لوط هرتمولیک ۱۲ ًایرقن
 هدکنن ندلاش هلوک و .ردراو یضع هرم ولیک

 - رق جد ندونجو «یامریا هجرت نک ندنربش
 بصنم ؛بولک یربن وصکوک ندبا نایرج ندنام
 رد جد (یوک یلک را) هل وک وب :رولوا

e 1ننغاصس و تیالو نوزیرط ى  
 هیحات ر ZE (نوسەرەك ) یر

 ۱۷۹۳ قیر وا تارا بول وا

 كرل و هک «ردراو یسلاها ردق ۱۱۰۰۰ و هیاخ

 - وا قمرا یردق 4۰ و یور زال یردق ۰

 عماج ۲۵۹ هدهیحات نورد .ردبس یروصفق «بول

 «یتکم ناییص مالسا ۲۰ «هسردم ٤ دجسو

 1 ریتم هتنابو كنه حاد I شک 6
 : .ردراو یالوصح ق 3 لس

 ونح تهح كنهیادم ۱ اط یوک یل

 هلا هلکسا روک ذم «بولوا عاط قوا 7 ۵ نسب

 | داده كشته وا

 ند ه رق ۱۹

 هدنش ال و راکد وادخ



 مقا
 قرش كنای ریس ( ۸1۱2051 ) “الا

 9 ی قوا ده ج

 نالوا یانمه نلیک ود هن وق (دنیکب) 7 رد ةه

 راراوج وا كرلسور «بولوا عقاو هد رزوا كباچ رب

 ۲۰۶۶ تردزکرم كراص یرکدتا هلیسلاها

 بز زا تل اقا
 رول وا بصنم هب هنوط كناتس راغلب | 9 11

 «بولوا یربن ییا هلبمان (مول) ل ۳ ©
 ءیک یک دد (مول هرق) هال وا بصنم هدة” ور

 دوخایو ( مول قآ
 | .تعجایم هتسهدام 6 مول »] . روند مول هحهداس

 2 1 ر
 الو ینوبطسق مدنلخ اس رک داو نامل 2

 بوس و هدنغاڪس ب ونيس كنت

 كحوکر و ناهل رب هدنغ ردق تعاس یکیا تانن ربم

 / هذ هیال وا بصنم هددشالب م ول

 هدنج وا ۵ (نورب هجنبا) یتهج ییرغ لامش هک رد هبصق

 .ردظ وفحم هلا هریزج هبش رب ینیدنلو

 کہ دیط سو یاقیرمآ ( ( Acklin ) | | نیلقآ

 ۲۳ لا ۲۳ ندنربازح (:لیتا)

 كح وک مات ) هباق ول ( نانل وت EE لاش ضع

 ار ناعب دل e اشار دیک 11

 یراتتطلس رود كنب راتمضح چ ی

 هدنکلیلاو ماش هد ۱۰۰۱۱ ءبواوا ندنسارزو

 a هد رکایلاو صعب ر شو

1 zzج لب ر  

 «بو) وا یج>ح وا تا (ناراد

 و رو «هن رز وا لف كندلاهيحو هحاوخ فلس

0 

 یرادح

۷۷۰ 
 هبصق یساو ء شباد ع کیر هج ربآ «ق ردنل وا

 | کیا هی هنس ییاو نشا سولج هدنسیرمه غیر
 ۱ ىلع هحاوخ هدنحګ ران ۷ ۷ «هرکص ندتموکح یا

 .ردشغ وا طیض یت هوکحو «لتف ندنف رط

Eعیار ناخ دمت  
 - وا ندنسارزو یرود

 ندلا

 | اشا دوم قآ

3 
 د
 سگ

 دشفل و O هد ۵
 یزک م ثانسهریزج هبش مرق ۱

 -ورفهس) لرلسور بول وا

 . ردیسیلصا مسا ك رېش یراقدلوا شا دیس (لوب

 وا سپسأت هدسننامز كنفلناخ یرارانات مرق ر ہش وب

 جرات ۰

۱ 
 بول ۱ 1

 دحسم قا
۰ 

 .یدیشفل وا همس رعس قآ «قردنل

 ۱ عیس و لیح هلکمک هنیلا كنة سور هدنس د الړم

 و قا

 -اها ردشعا هدییدن هکلب «بولاق هنسبلصا لاح

 ۱ ردتفک ۲۵۹۰۲۸ یتبل

 كنايلاتبا و

 ةا يو
 هدنسیغ لاعش هزم ولیک ٥۰ كنیربش (هزتیو) و
 (ربیب) «بولوا ریش رب

 نالوا یرهلاش لزوک «بول وا ندن رلعب ات نره

 بول وا عقاو هدن رزوا كنهیر هدنن رق تكنناج (ایلا)

 | هتدناوقآ

  IEرد راو یسلابها .

 ( سی راف مورح ) ندنسانم ربهاشم خشت ع

 .ردینط و

 “ مس مس
Avan ( Î ) هرق » نب 

E LE 
 - ولک ٩ كع ریش وتناقو هدنتلابا (وتناق) ءهدنس هعطق

 ۶۰ «بوا وا هب رق كوي رب مقاو 34ت هزم

 .ردراو یمیلاها

 هووص» ي (۸6002۲۱۲۵)

 a اووآوقآ
 رب هدش ونح هزام ولیک ۳۲ كنب رپش (یراب) و هدنتل

 ما و ا اعا ۷۰۳۰۰ تولوا ریش
 .ردراو جد ر هب ر قوح ر هدایلاتا

 كحاوس كناقب رفآ (۸۱0۲۵۸۵:۲) 11

 نوتلآ یکهدایلع نیک ندنس هییرغ 2
 .هیح ز ماوقا «بولوا رب كح وکر ب هدنراوج لحاس
 ج هل رب ند

(Acqui) Eكنايلاتا . « » ¢  
 اردناسک اا ا (E ۱ یوقآ

 هش رپ ( ورانا ) ندنرلعبات یعامریا (و) «هد لایا

 «بولوا رهش رب هدش رۋ ییاج (ادیمرو) نایک ود

 بولوا رهش رب مدق .ردراو یسلاها ۰
 .ردروپشم یر ندنف و یکسا یراق

 هدنراطسو تا ) Aquila ( ال وقا

 رب یزک رم اضق هدنتلایا ( هحوربا]) 1

 هدنسیداو یرافو كنم رېن (هراقسب)

 . « وص

 «بولوا ریش

 هدلاح بارخ . ردعماح بلاها ۱۵۷ ۳۰ و عفاو ۱

 .ردراو یراص و عیانص لیحو یراتعم نیکار |

 رهش و رول وا لصاح نارفص قوح هدنراراوح

 ندنف رط قیرد رف یجنکیا هدنسیدالیم خیرا ۰

 ات هد راوح یرلهارخ كنم دق رهش (مون نی وقآ)



A 
 دک

 درب ۸

 هدشنامز كرا یلاور_(۵۵۵) النوق
 - وا را ر شا روهظ هد ونيس ٣

 هینسا 7 ندیکی یسدق ند فرط (س وان زدآ ) بول 1

 یارجا هدنقح یید كرلید و هداروا ءهلغلوا رومام

 شا لوق قید و تبا ر مدیا
 عوجر هنید دوهی «هدهسیا شل وا نایتسرخ ۹
 هک ءردشخا هجرت یانو یازو ىدا |

 -رب نیعبس «بولیوط ربتعم تقو قوح رب هجرت و 1
 .ید رول وا مو هل هتسهچ

Aqui-) — 2۱۱21015  

 درر ا
 عیفرت هدنسم ول لوا aA ۰ نددالیم ءبولوا ۴

 8 نانل و هدنساعدا ینلرادکح هماغرب .یدیشفل وا "

3 

 بول وا ام اکا هرکص ندنناف و كنون ید را 3

 .یدیشعا قوس هبامورو دخل قوا ی

(Aquilius Nepos) 

 ا ناسا واشر اقا سوپ س

 راز هس و رام لوا هنس ۱ ند دالیم بو

 ۳ شم راقیح كنارسا هدایلعس و ا سولسنوق " 3

 هدیلوطات ۲ .هرکص ندقدردصاب لالتخا یرلقدلوا 3

 ۔اپق) و (ایندی) نالوا شلدا طاقسا ندنفرط داد رهم

 زاوماع هکعا هداعا هش رلعف وم یني ,رارادمح (اکود

 تب ولغم ندقدن ار هب رام چاق «بولوا

8 

 یک داد همو ؛شعشود هلا كدادرهم لغغوا

 .ردشم ریدل وا ك رەكود نوت شهدا

 ۱ ق
 ۳۸ كنه رب یدنتلابا ( هم 1 دا 3

 امور هک ؛ردهبصق رب زا د رش لاش : ةا

 ییدلوا روش ۵ روم و دوس ك ةا كر

 یروکذم ربش هل ره هعقوم ینیدنلوب كنب رش كيدنو

 رد رلشعا ناکساو 9

 یسیلاها ۲۰۰۰ قم
 . رد ول

 یدک و الیوفا 4
 هل هنارو قارطا بولوا

 وب) هدناتسراجم )| موقوفا

 . ر دیع دق مسا كنب رمش (هد

 ۱ بارخ نالیضارا تک رج عود چاق ر ت

 ۱ نالوا شم الشاب ندنفرط (انبرب) یشراق ٥ . (قس وتس

 | هنر «هرکص ندکدریدزک «بؤر دلني هک رب

 . ۔وغ) اغلم كناب مس وا (۸0نامنو)

۲۷۱ CE 

 رب | یسلاها بوتلوا برم ندنفرط ایا ) دل

 ه رکص ندکد غل ۱

 و قا

 1 ر) ه دیطس و یایلاتسا (Aquino) ۴ ا

 هک رد جک رهشلابآ افرا ی
 سا «هدهساداو یسلاها ۲۰۰۰ قح [ نوک وب

 رهش رب لوی هيمان (مونیوقآ) هدتنامز رلیلامور
 .ردشفاوا بیرخ ندنفرط رادرابمول .یدیا

a „| (AcobamDa)و  

 E e (ور) e بوق

 مود هیصقا رم عفو اره تلخ ات (سئاراغنا) هدنتلایا

 «پولوا مقاو هدنفرش هرتسولیک ۷۵ كتلیا کرم هک
 . رد روپشم هاب ران دعم شموک نانلوب زن سکه را

 ۶ الاسا نالوا لصاو 6 ۲

 ا وسروقا

 هدنخم رات ۱۲۱۰ بوغوط هدهسنارولف هدنخم رات

 یهالنفح نتاوقو نوقح-هک «ردلاع رب شخا تافو

 قوقح امور بول و تربش هلیسهعساو تامولعم
 فیلأت باتک رب لمس كب هنرزوا دلج ٩" هدتتح
 . ردشعا

 بوح كنم :روهج ور (Acora) | هروقآ

 (اق اقیتین) و هدنتلایا (ون و) یک هدنف رط
 كل ه ریم 2 ۰ «بول وا هبصق رب هدن رانک كنلوک ۱

 . ردعقا و هدعاش را

 .هطخ غاب رق كنهیساقفاق (۸۵10۲۵) | 1
aندی ع لام 2 راد شد رب هدنس  

 نداوصو غاص «قردقا یرغوط هبقمش بونج
 ر جد هل رہ (تشوک ر) فا ذخا رلهرد قوح ر

 هنن رېن (سارآ) هدندودح ناربا

 ولیک ۸٩ یسارج نالوا هدنسهرآ رلغاط .رولیک ود

Eا  

 ر لای اپ سا (10560۲ ۸605۱۵) رز

a۱۵ ۳۹۰ ہک ردي تب ر ورک  
 «بوغوط هد (وپماق لد هنندم) هدنسیدالیم میرات

 هور هلکلرنویسیم .ردشعا تافو هد ۰

 راد هتسعیبط ځراتو هن را كناقرمآ «بودیک
 رارا ضع قلعتم هبهیبهذم روما هل اتک یا

 و

 -روب (Uriel Acosta) — لیروا | هتن ۰ 11

eنوا «بولوا یدوم رب یریکت  
 ییلکیل وتقو «شغوط هدن رخاوا یدالیم مصع ىج 1

 قاهرآ رب «بودیا لوق وو رب بصعتم كب
 شل وا نیما د تیامو « ید وم هنب ه دعد «نکیشلوا



 ال ده را از ی
 i و قا

 هجرت ی یس هوم رب كنب رظ ناسنا »و

 . ردشم زاد لاح

 نارپا كناب و )A cui! s( الم

 عوقو هدانا نات وب را سو سو وقآ

 2 شماشاب لوا ند رد را روهشم نالوا ش 7 او

 سوغرآ تخم رات ینیدل وا ش درم زاب «بولوا روم

Eردد وح وم یسهح راب رب نالوا ه دنیح . 

 .ردعدق "لصا موق 2 ه دنتهح نانل و

 (لیتن [) یک ہدیطس و یاشرمآ (۸6۱۱) لر

 هدیب ونح یاشمآ ( ۸6۵025 )
 ی تكتهسنا رد ك (هنایوغ)

 : هدند د ك زفر وک رب ناتلوا همت هم اب و هن هدنسل امش

 دم -- .یدیشم رب و ینا (اموط تنس) یدنکیدتا

 فشک ینساروب بمول وق ف وتسی رق

 .ردراو جد ر ۳ همان وب هددطا روک

 هب اق ےس وط كنايلاتا (Accolti) ل 0

 هک «ردهلاع ر روپشم هد ع 2ر

 یراروهشم لا «بولک مدآ روپشم جاق رب ندندارفا
 زما ءبول وا یحاص یلوط دب هدحش راتو قوقح

 نالوا شمزای حیران رب هدنقح یرارفس كليا كييلص
 ول ترش, دقلباوخ داو وک دانا (عوقاوس)
 سد (یلوقآ د راب ر) نال

 (لیش) هد ونج یاقیرمآ )۸٥110( ۱ یر

 هدنتلایا (وغایتاس) كند روهج

 هدنسب غ بونج هرتمولیک ٩۰ كنب رهش (وغایتن اس) و

 .ردهرنمولیک ۵ یضعو ۱۵ یلوط «بولوا لوکرب
 E E یسرطم كني را ۳4

 كناش مآ (Acolhuacans( ( هام

 و 2 ناقآوماوقآ
 دو عام هدرلاروا لوا ندنموق كنزا نانل وب هدکم
 . ردموق رب شغل

 بول وا رک اییکرب یابالآ )نو ۱ 11

 كن (ایلافتس و) هدنخ ران ۱۷ ۱٩ كدالیم ۳

 تافو هد ۱۸۳۲۸ و «شعوط هدنرپش (عروبقو)

 یح رو ؛شقا یللعم و ردشقا

 EN رز ریش دیواق و قردلوا
 n ا

 اا
 وا اتو 1 هدنش ر وهج (اینحرو)

 E ندنمسض 5 كَ

eا  
TO SEN 4 

 را یخ و لا 3 1 اس یسالطآ طی رح بول
 طس ٌةح اسم

 بول وا یش ی ۱۰ یسلاهاو «هزنم ولیک عب رح

 -اروا لصا مسا و سم .ردیجم ز ی ۸۰۰۰ كران وب
 ۱ رفا رک نالوا شفلو یسیلاها كن
 . ردشل وا ضرفنم نوتبسب ید

eكتر وهج ور  

 نالوا انه هدنتلابا (وقزو ولاموقا
 9 ار ءبولوا رش ر یز E كغاجس

 افترا كلەزەم و هدنسدق رش ب ونح هره ولیک

 وا یر ندنرلعب اب ر (قا رو1 ) ‹ىێرەلوا ه دع

 ا هتناز ز

(Accumoli)وأن اغلم كنايلاتا (  
 ا وموقآ

 دن همش (الب وق ) هدنغالارف

 «بولوا هبصق ر هدنساب رع لام هزام ولیک ٤

NYEردراو یسلاها . 

 -وذح یاشرمآ (۸6006280۵) 1 “ا 11

 (دنا) نالوا دن هنو كني 9

 رک « ردیسهو رد رب هدنلخاد قیروهج (لیس) كنلابح

 كرلغاط کود

 ۔هورذ تسکو 11ولت سل لس (دنآ) نوش هکلب و

 قرش هرنمولیک ۱۹۰ كنب رهش (وزپراپلاو)

 ۷۲۲۲۰ لا یون ضرع ۳۴ 4۱ و هدنسیلاش
 ترک شک لا .ردعقاو هدیرغ لوط *"

 -وب هدنکنا كغاط ول «هدیر كاا ۰ یدل وب

 نلس) نالوا E «بولوا E مسا و فلغفل

 . ردهدنس هب روآ تغاط ها (وزب رابلاو) ی رپش (بیلف

 ۔ولیک عب ۱۱۱۲۲ یسهیعطس دحاسم كتلایا و

 .ردیشک ۱ ۱۲۵ یسلاهاو «هزتم

(Aconquija) ۱ Nهدي ونج یاقیرمآ  

 حاط رب هدنروهج ( ںیتنجرا) ) ۰

VASEس بول وا یعاشرا هزم  

 .ردیس

 ا

 نافداز ۳ یلرکترو ( Acunha ) ۱ اموق 1

 -الیم حرا ۱۳۷ 9 2ر دس اع

 شقا نطوت هدنسهعطق هلاتشف كنایاپسا هدنسید

 3 هدریگتروب دل کو ا دل ک یسهبعس  نال وا

 لا ل رلن و . ردشم ر دشیت رامدآ ر وه شم قوح

 : ردرلنوش یراروپشم .
)Accomack) |شاب هدلوت هک (ابنوقا سنوفلآ نود) یسبحرب كەم كلام  

 شاب ٹن ربه یحد رد یارف هلاتشف «نکیا یسومقسب



 شا شاد و نوا وا ؛شلوا کا
 .اص هحالس هعشود ندنرظن كلارق هليتمهت قلوا و

 حران ۱۶۱۷ و ؛شعا نایصع نالعا «بولیر ۱

 ر هدنح راخ ئرېش ( ویماق لد هت دم) دند ااا

 یالبازبا یسهربشمه كن رنهو ؛شلوا لآ هاو ۰
 وی هدننامز هجلا رق و .بولوا بس هسالجا |

 كن (هزودنم) لانبیدراق «نکیا شعازق ذوفن و مکح رب

 هد۱ ۷۸و ؛شعا نایصع ندیکی ترهیمهکح یلابفا

 ینیدلوا شمریک هلا «بولوا روب هغفلوا ےل
 بولیکج هرتسانمرب یسدنکو ؛شعا میلست یراههلق

 . ردشا تافو هداروا هد ۲۴

 -وبق ریکتروپ هک رد(ابنوقآ ناتسیرت) یسیهنکیا
 لارق هدنسیدالیم خیرات ۱۰۰٩ «بولوا ندنراناد
 «بولیردنوک هش رافرط دنه ند فرط ( لئوناما ا
 هلیعسا یدنکو «شماغوا هنسه ر رج راقسغاد

 .ردشتا فثک یرهطا نانلوا هيم

 اپ

 هد ۸

 نالوا نعت هنت و دخ دنه ندنفرط ریکتروب ید

 -اسح هدارواو «شمروتوک هناتسدنه ی (درکوبلا) |
 هدهدن راقس امور هدعب .یدیشلو ترش هل رب

 . ردشفل و |
 كيلوتق هک رداانوقآ و روزوا) نود یسیعح وا

 هدعع بولوا یسوپتسپ (هرومار) هدنامز هات 3 0

 هب (هناج) هنونجم هلذحا ینللارق ند ( تنیک لراش]
 شا لکشت هلیمان « سدقم یاشا» هرزوا كمربو

 رب بکر ندراساباپ «یرهلوا لخاد هتنیه نالوا
 هدهسیا شعا هراس هایش و ا لیکشت یالآ
 یس ر هیقافنا تیس «هدنسدالیم مات ۱:۲

 تنیک لراش .هنرزوا یی ولغم كن (الیداب ناوج)
 . ردشقلوا مادعا ءبولی وط ندنفرط

 وط هدد ردام هک ءرد (اینوقآ دنانرف) یسیحشد رد
 ؛ردشعا تافو هدنسیدالیم را ۱۵۸۰ ءبوغ

 رعش «بونلو هدنسه رکسع تمدخ كتي لراشو

 .ردشلو تربش هلی راهم هد هوس |

 اب تیوزح هک «رد (ابنوقآ فوتسیرق) یی 1
 هدنرافرط لیشو ورب كاشما بولوا ندراش و

 هایاپساهد۱16۱ و ؛شعا تایپ تل لو
 لکم هدنندوع

 هنوبسل هک ءرد (ابنوقآ وفیردور نود) یسیجتتلآ
 هرزوا قمربآ ندایناپسا یریکترو «نکیا یسوپقسپ

 .ردشتا 9 همانتحایس ۴

۳۷۳۳ 7 

۱ 

| (| 

 هدنح رات ۱:۸ ۰ ءبولوا لخاد هدیه ندا لب

 ءشع رووا د_نتحخ ریکترو ىس هف ود (دسناغار)

 قلهرا رب .بودا تعي یسیدنک لوا كاو
 .ردشغا ید تلک و

 ساب

[les ۸60۵۵ ( ) رحم 
 اطر ا | یی اما

 8 ییونج ضر ۳۷۲,۵۲ هک رد ا كحوک
 رات ۱۵۰ ؛بولوا عقاو هدییرغ لوط ۱۳ 6"
 ودا ناتسرب ) ندرت اد ویق ریکترو هات ران

 یر وی لا رنو .ردرلشخش وا تش ندتفارط

 یسهرباد طیم كنسهریزج (اهنوقآ ناتسیرت) نالوا
 رب هدنح ران YAN هدهطآ وب . ردهزنم ولیک 6 ۰

 . ردشفل وا ناکسا: را راکنا رادقم
 .هحوالسا «هووا ق یس ع و اهد و ۱

 ءوصوق .(8ز0116٥61 هیلو ولای) یس
 «ردهبصق رب یک اضق هدنغاعس رازاپکی كشالو

 تالو هکر و ۸ تو شا
 (مل) و هدنسیلاعمش برغ تعاس ۲ ٤ كنهنتشرب نالوا

 دلیم اب (دیعق) «تولوا عقاو هدن راسد لحاس كن رہ

 نداسلک

 اها 1 ° 9 ى4 شيق ر «یسهبهدشر 2 7

 ج رده رت هشت رش عماج رب یکسا ل ]دم

Eیساضف  Oاس رقتو نا  

 یبررب قج آ كران وب «بولواعماج یییلاها ۰
 بتاکم

 هح د وا رآ یخ ناتسل

 RE 0 5 اغ اصو

  E«عماج ۱۳ هداصق نورد 1

 و هیايیص ٤ .ردراو اسلک

E 

 0 نداص 0 و ن 2 ق

a ۳ رونلوا 

 ا ا قدنح

 ۔ایلع ةنیک هدیغ یاشرفآ (۸۱) ۱ ِ
 شاشا ها هرقآ هللح اس نوتلآ یک هد مت

N7 ندهیح ز ما وقا بول وا ۲ كح وکر  

 |هکآ
 «ب وف وط مكد رکج

 دج یول وک ندنسارعش ناتسدنه

SLE HELرات ۸  

 .ردشعا تاتو ةد ۰

 ,AEN a ج 2 1

 7 ی ) | یدنفا هاک |
 عاج هینایاس ی

۱۸ 



 مكا
 تافو هدنخ رات ۱۱۸ ءنکیا یسیج هان زور نیرش

 ا

 | اشاپ هاکآ

 «بولوا ندنسارزو یرلتتطلس رود كنب رل رمح

 او ضع OL) US جا « زاعح ماش

 شفل وب هد رلکلیل

 :ردشقنا-لاخم را نیا تلا
)Akerblade) | ۱ةتسلا كج وسا  

 دال | ٩
 ۱ ندا لغو هبا 3

 تافو هدنح را ۱۸۱۹ 5

 ناکقنح ( بس زب رعلادبع)

 خزان دیش يملا دبع ناطا

 هردوقشا هد نخ ران ۱۲۷ ۲ و 3

 بول وا ندا

 | | ES ا جد د رافش تداعسرد کا

 م را رلب اتک ضعب هدنقح سصمو «شفل و

Oهل اعفد هدهسنارف (۸۵۱۵556۵۱۵) او  

 TE هیل دع

 تبع اصف ی هاب اح التصا ییدشا ارحا هدهیل دع

 كد رایم

 تافو هد ۱۷۹۱ « بوغوط هدنح را ۸

 4 ردشل ون ترش هلیس هداعلا قوف تعغالب و

 روپشم مکح «بودا لغو ځد هللا هفسلف . ردشعا

 ضهب هد هدل و و و «شلوا یاب هتبهذم 4 (تراقد)

 دا نوا نوا یو تک ردم زد را

 و خد یورو كنو س .ردشغلوا عج هنی ر زوا

 ۵(روکس) تنوق روېشم خ روم «بولوب ترهش هدل وب
 .یدنا یردب مق

0 
 | .هب ر

 ۸ هحرلکناو ۸دافا) نمک 2

(kulkolte 

 ر «هرزوا قلوا یاب هنسهرادآ یابع <« هد رلف رط

 درب كحوکر روتلوا هرادا هلیتفرعم لیکو هحارهم

 - ولیک ۰۰ كبابع «بولوا هبصق رب نالوا یزکیم

 لایتمسی ضع ۱۷ 1۳و وی سه ارام وام
 .ردعقاو هدیقیش لوط ۷۹ ۱۲ ها

)A-kem Pi) °رب و (دنولزق) ءدانانآ  ARNE 

 « نورخآ»] اش وای و رد

 تر تعحارم هنن ر هدام 5

 تعا كناتس دنشه

REBEN 
  ۰هد ۱6۷۱ و شغوط هدنسیدالیم ا

 هقالخاو هیبهذم روما ؛بولوا ییاحوررب شق,ا تافو
 ترهش هلیطخ نسح و ؛شمزاب رانا ضعب قایعتم

(Imitation de J. C.) « . رده وب « یسیع لاتتما 

Vé 

۱ 
۱ 

 ی الا
 هيلا كنور كرتا ر نالوا روپشم هدا ور وآ هل یمات

 «ندنفی دل و یسهخسن رب یضع هلیساصماو شل زاب

 ر

 و هدهسدا نونظم ید یتیدلوا نلوم كارا و

 . ردظ وملم هد ىسملوا شوق هليتفص زحساتسم كناضما
 .هعطق (هسفاس) كنابالآ (۸1:6۵2) 5

 (هبلاق) كنتلاپا (ع رو دغام) هدنس

 قرش هم ولیک ٩ كش رش (هبلاق) و هدنساضق

 لحاس كن رم

 (هبلا) ۰. ردعماج یللاها ۲۷۰ و عقاو هدن راسد

 - (هبلا) بول وا هبصق رب هدتساب واح

 هریاسو رکش فخاوحو یسهب رحم ترا هلیسهطساو

 . رد راو 0

Akenside) | 1۳ ۳ابطا ا )  

 E OE به
 «شوط هدرپش ( لتساقو ) هدنح را ۱

 راثآ قوح ر .ردشعا تافو هدنګ ران ۱۷۷۰ و

 « لایخ ذیاذل» یروپشم كا اس و یسهم وطنم

 .رد را لناونع

eدجای رادراو کهدنتالو . 
 ابا .تالاک ل وه ووا ندنس

 - و هدرلاتضق وا «شلوا لخاد هال قیرط
 لاح را هدنداعس رد هدنح را ۹۸۵ «هرکص ندقدنل

 یلانعم تیاف «بولوا
 .ردراو یراعشا ضعب لزوکو
 :ردیعبط هداز

 یس دب ر عش تعیبط .ردشما

 ندراب یوک هر یراسبغع نب یدرآ

 ند راک زور راکش مر ردقوچ

 نس كدلوا غارا ندزب ی.دقرف بوردکچ

e NETE 
  ۳ 91وا ی رهش دزب كتارا

 «شمر ی جیرع هلکلیزرب < ب ول

 ةهلح دعط3 وش .ردشعا تحایس ر هد ردق دنا ره و

 رد دی راعشا

 یهک آ دزن تسراوشد "ریچ هد ناهجرد

 روضعب سب دوشیم نآ ندرک روصت رک

 نزلره كسم لذب قساف دهز قشاع زان
 روک "یزاب رظنو لکش دن بوبح "دوشع
 ناهلبا م تدعع نالوصا یب توص نل

 روزب نتشک ادکو  دیلقت نتشک نامهیم

alندا بپکرت ییایواج (۸1ع1)  | 
 هدنف ا ( نوچ ) ند را



 ی

 یزکس و «ردبکم نداصضف ۸ برا ا ۱

 قلغاط یرلفرط جا كنلایا وب .ردبرهش (وووس)

 هووا لشیریولا هنعرز جر هجو لحاس- ءهدهسا

 هدنراراوخ كلحاس. زد راو یزد هدلتاسو ی 9 9

 . راقیح یجد 8
 كنەرىلكنا كنييج دنه (4 48 باک ۲

 ا ۷ ناهار ناتل و هدتلا

 یدک كتلابا نالوا یعاته هک ءردهلکساو 2

 كچلخ ینیدلوا بصنم كنبربم ناقارآ «بولوا "
 ٩۰ ہلا لام ضرع ۲۰ ۸ ۱۲۷ /:دتلخدم

 .اها ۱۰۲۸۱ و عقاو ہدیقرش لوط ۰ ۳
 تکلم .هدنح را ۱۸۲۷ ددالپم .ردعماج نل |

 رب زکلای هدعقوم وب .تقو ییدک هشيلا ك ژزیلکنا
 كا كناروا یدمش .یدنا راو یس هبلق یعقوب چاق ۰

 یراوا .ردشلوا یایل مالغاص كاو یربش لو
 یرانک كرم «بولوا باشخا هرزوا لوضا تا

 ایا س .ردشقا طبض یر كلهرتمولیک ٤ هک
 ندهرنم ولیک عبرم ۱۰۵۸ یسهیحطس هحاسم كن

 . رد راو یسلاها ۱۳۰ ۱۵۲ «بولوا ترابع

E 39هدنرصع یج رب ك دالیم  
 ندنسالع دوب شعب هدنی

 نالوا شغلوا بیر هلیاوتع ( هتشم) «بولوا

 2 شعار ات باتک رب هدنقح تقلخ ی رب كنهعومم

 اف هننایع یدو ندا لک یشراف
 بوک هلا هدنسیدالیم ران ۱۳۰ «نوجفیدشیر
 ابح «هدلاح ینیدلوا هدنشاب ۱۲۰ روک هشاور
 . ردشغل وا راتلب ق ۳ ارحا

 ندا بیک رت ییای واج (Akichi) { دیک 1:

 نال وا ی كا دل رلهطا

 نايل لزوکرب هدنسیقرش لحاس كنمهرب زج (یامام) 3

 . ردعقا و هدیلامش ضیع ٤ ٤ ۳َ «بولوا 8

eاو  

 [.هل روي تعحارم هنب رلهد

 -Aki وخان | (Aquilonda هدیواک ۲

(londa [كني ونح یاشررفآ  

 كوپ رب هدنفرش كنتکلع ( هلوغنا) هد فرط ی

 (وفنوق) «بوقیچ رېن رب ندنلامش یابتتم هک «ردلوک
 یسارج نالا هدهسیا نونظم یکیدلکود هنغامرا

 ك رلح ايس نروک هدیلوک و .ردشماف وآ فدک

 زهرا

 ۸ رفقا هلو مان و هد (هودا) و ای ولون أ

 ۱ لآ

(A. Achilini) — ردناسکلآ 1 یبام 
 خشم اعو ندن رلف وسلیف 0

 هدنشر ۳ ۱۰۳ كدالیم ءبولوا ندنسالع ریهاشم

 . ردشعا تاذو هد ۱۵۱۲ و ءشغعوط هد (هینول وم)

 ت 2
 را

 رهظم هناونع » وطس ر .آ یجکیا « هک ءیدیشلو :

 دکل تم وز راکفا ك تم )1 نا | هدهفسلق ى اوا

E a E BEجرش یرش  

 2 نیتال قلعتم هک شن و هفسلخ ءاردماد 9 ندا

 یاوح) یردارب كن وب س .ردراو يل ات جاقر جن

 یرب هدنمسا ( ییلیک آ دولق) ندندافخاو ی

 . رد رلشل وب ترهش هاب رار عش
 تعحایم هنسدام e رک

 | .هب روپ 5

Eدشلاا (دورکن سس وب) كج و ر رون  
E0  

 . رد راو یا 6 ۵۰۰ بول

 كنسەطخ لوریت دابر وا (۸۱۵) )لا

 لحاس تات رہ "تا هدنن ونح ا

 هبصق رب هدهئاسم كل هرم و ۰۱۰-15 ندجندنو و هش رایت

 قنص ینالوصم كياو یسیلاها 4۰۰۰ «بولوا
 .ردراو

 هدیطسو نادوس (۸۱۸) س الع دوخای | 1
 هد ونح تنل وک داچو او سد ا حونر ]

 تک یرلقاعوس ردا
 كناروا یرلوا .هددسا لحاغآ یرلفرط ییاو زود

 . ردنرایع ند رهبلق ماطر  هرزوا خا

 رطا ا دن رل بش انتعم كا
 E 4لا

 ۱ فر

 دل رار وا

 هو وا 7 تدنم فأ

 .ارح و ندن رلهطا نییلف (4ا31)

 ۔ول) نالوا یزک مو کوب كا كرب
 هطآ كح وک ر هدنفرط قرش O (نوس

 لول ۱۹۹ ۳۶ ا ویا

 دو .ردعثاو هديقرش كاكاو یو

 . رده بم ولیک ۷

 همان الا
 ك رلت ر وهج ندا :

 یجم ۲۲ هج س هرص یلوبق هب هعقج تئیه «بولوایرب

 هدنرب شیتک

(Alabama) ۱كل اع هديلامش یاقنمآ  

 بیکرت ییهعقج ۱

 وهج 7 اک

 وا ۰ “| ۰ م

 وا هیمس هایعما كر ندیا نایرج ندنحا .

 ییدش هعنرنک كنسلاهاو

 رد رز
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 هر ر وهج نانلو هدنل وص و عاص الاش «قرهنل

 ۔روک ) ًافرش «هلیموهوم طخ یا ضرع ۳۵۳ ربارب

 ید ًابونج «هاب رتروهج یهیسیسیم اب غو (ناتسج

 دی بولوا دودع هیت روهج هدرولف یمظعا ےسق
 یصنم رہ نالوا یانمه هدنفرط رغ بونح کل

 ره هم هتق
 هحاسم «بولوا هدنلکش لیطتسم رب مظتنم ريغ

 یسلاهاو .هزنمولک مار و 5 یسهیعطس

 رب كنلابح ةلسلس (یافل۲) .ر ذیشک ۷ ۳ 1۱۲ ۵

 هب رع «بورک هب همابال | ندیقرش لامش ینهبعش

 هزهووا زود «قرهالفاعلا هصعقدنازوا یرغوط

 هدنتهح برع ید كن رلفرط طسو .رولوا ییننم

 هلحاسو «هووا یرلتهج راس بول و ره قاط رب
 تور .ردقلفاطب و قعلآ كى هدیررب نالوا بی رة

 -ال وصح هجا اب «بول وا یصحع هتعارز ی هیعیبط

 :e «خرب لا هعونتم ٽابوبح «هدهسيا قوماب 5

 رمد .ردقوح یخ د یال وصح هراسو نوت وت «یشماق

 هدقمل ر اقيح یزآ كب هدهسیا قوح یرلن دعم ر وکو

 ریسو یرالوب ریمد قم «بولوا یرک ییانص .رد
 «ندنغیدلوا قوچ یرالودجو یرارېن اص هتافس
 نا ما ا7 ینهعدق ییاها . رد رلیا ا یتراحم
 رب راد مرا و روا یک موفر روا
 بولغم تیا لا هدهسرلشعا تمواقم و هب رام هناد

 هدنضم را ۱۷۰۲۰۰ رد رشلوا ناشی ریو و «بولوا
 -ریک هلا ینیرلاحاس كرلتهجوا راسو همابالآ رازسنارف

 ۱۰۱ ور هکر ام هد
 نییعتلاب ید ودح بوک هب هعمج كل ا( هعطق وب ه دنګ ران

 -وهجرب د۱۸۱۹ و «شفلوا میظنت یسهرادا لوصا
 لخاد هنيه هعفج كلام ء«قرهلي وق هتنروص تیر

 یرزکم «بولوا میقنم هاضق ۱

 . رد رپش (هلیب وم) لحم هاکتراخ او (یراوم وقت وه)

 سم رب هدهعمج كلا+ ۵ 1

 E نالوا یانه هک 0 ۱ همایالا

 كن رل رېن (هسونالائ)و (هسوق) ندا ناعبن هدنلخاد

 I كن

 ۰ اا

 هدنسد راق ول ردق هزم ولیک ۱ ِ (یموقتن وم)

 ندیقرتش لامش «بول وا لصاح ندنعاعحا نالوا عقاو

 ه دلح بی رق هصتم و | یی وط هب ع ب وج

 (رویر هلی وم) «هرکص ندکدتبا ذخا ینیربن (یکیبمو)

 ۱ (هلی وم) هدزل ام كن فرو هی سکم «قرهلآ یا

۳۷۹ 

| 

e O og N OS 
AES ۱/۹ ۱۱ ATOR EAN نو NNE : ۱ ۱ 

۰ 1 ۱ ۹ ۹ 

 هننافس رس «پولوا هزنمولیک ۱۰۰ ايو ۰

 ا هدایز ندمزتمولیک ۷۰۰ هدلفسا مسق نالوا لاص
  یرادجاشاب لرارهشکیدک ندن رحم ا ایو ندنرلنای . رد

 رلیک كوي لیخ هدنشا ه رد (~t) ها (یموقت وم)

 یهیلحم تالوصح ناتو قوما «بویاشا جد

 1 مو ۰۰۰ یسەضوح كرو .راردا حارخا

 و هریک د A «بولوا هدایز ند هزم ولک

 ۔هض وح اکا اا لدور تعکم ۱۳ ۰ وص

 ض» و ۰۱۲ ۰ کوس «بوغاپ روغاب قوح و دنس

 . ردشف وا قیفح یتیدغای هری ۱6۷ ۵ هد را

 (Allapati — یوالآدوخای |
 081/1) ت ییوبالا دو | یتاپالا

 كناتس دنه ۲ هح ریلکناو

 اس لنت یا شب فا مدیری رش بونج

 -[ امرخ «بولوا هطا كحوک رب هدنسیش راق یسیل

 نالوا ترابع ندیشک ۱۸۰۰و ؛ردقوح یرلحاف

 رهام كب «بولوا بوسنم هتسنح رابیلم یسیلاها

 . راردیچمک
۳ 

 تنا (مری] هل ففط قیش ۱ تكسفابالا
 ا ااف (هبرووخ رو)
 بند هل ۱۱۱ 2 داور هویت هرم
 رار هلا هشرباف چاق ر نوجعلاعاو هاذا كن دعم

 .ردراو یسلاها ٥٤٥۰ مویلا «بونلوا سیسات

 یدنتلاباامور كنايلاحا (۸۱۸۱ز) 1
 ا ا افت سس (هشوق) یر الا

 - وا رېش ر یکم قلس ویقس عقاو هد هیت ر نانلوت

 تب دن را او o ۱۵۷۰۰ بول
 قاط رب شاپاب هلرلثاط میسج هلاق ندنامز یتا

 ا را راود
ANهدنتهح قرش كنهیسو ر (۸۱۵۱۲۲) ۱  

SO E RO O ( ۰۳ 

 ان یعامربا (اغلوو) یدنسب غ لامش هزنم ولیک ۱1

 لح تبار (مروس) ا (ربتالآ) نالوا ندنرامب
 یسلاها ۸۰۸۰ بولوا رش رب عقاو هدنسیقالت

 تن نا ی زرد ا/ینهیشا .ردراو
 . ردکدشا

 «هلن اع ندنعاط ۱ زبی) « رد رپ رب مد

 نایرح یرغوط هفرش هدسلحاد یتلایا (دوروغوو)

 كن هیسور (ه)ع210191)

 4 رار لب ر ( هسوق) یسا رج .رولیک ود هنیاخ



 ۳ هنب رب (روس)

 ۸الف6- هحایلاتاو (A105 ال ۳
(i 20ع یحگدب نوا  E 

 فنی رابهذم سقود و روا هلن كيلوتق و ههنا وب بای دآ
 1 ial :ردشم زاب بانک اقر راد دس هک رب لا یا
 طلغ ند « هراع ا» ] (2۲]۸۱۵) ۱ راعالا

 توت كنا ایسا کو ۰ 39

 ون) هدنسهطخ (سلدنا سفن ینعی) ایس ولاد هدنتهح

 ندتلایا زکرم «بولوا هبصق رب هدنلایا (الونوه اوت
ve۔اج یبیاها ۲۰۰۰و مقاو هدهفاسم 0  

 هدیطس و 19 (Alajuela) ر لآ

eتلابا ه دنت ر وهج (اشر  

 (سول وو) «هدیل امت ضرر "هک ووشو یک

 هدنعافترا هزم ۱۰۷۱ و هدنکنا نونج كتناکر

 رکشو ه وهق لتیلک و یسل اها ۰ هم بول وا عتاو

 .ردزاو یاناویخ هلیالوسم 9
O۔اضق و  

 وک 2 تن رش دافزو و وه لاس 8

 ۔راوجح «بولوا هبصق كچوک رب هدنلامش ردق هرم

 7 صوصلالعو « دقیع را قوح كب هد 1

 ا كبو عنصم تياغ RE KES قح رب

 .روینلو و دارم ۰

 (جا وشورق ) كن هی ص
 هام هرادا هن رپث

O.ا نلیرو هد هکرت  

 ] .د روی تعحارم هجا دا#

 ناخ هح ل

 » جاوشورف )4

 یزک ی هیح ات هدنساض3 نکس

E E r, 

 -اس كياچ وروق هدن رق یدودح كنغامتس هیطالمو
 هزیهوایک ۱۰۰ كساویس .ردعقاو هد راسپ لح ۲

 نیکی رود «هدنس وج قرش ردق

 ی لام هزنم واک ۷ ۵ كن هیطالم و هدنسد ونح برع

 رد ه دنیسیب
4 

۳۷ 

 ۱ ه دننه ح یونح قرش كتالو بول وا هبصق كحوکرب

 و

UT 

 و كنتالو نیدیآ (یطحالآ دوخای)
۱ ۱ 

 هنساضق همشح هرنغاڪس رم زا ۱ یطاچالا

 .دینح بولوا هبصق كح وك رب تاک هیحات قوم

 ه لنمح ب نرحاح رو I تکاش قم 4 ك

 ا

 |ماچالآ
 ۰ و هنا ۸

 زکلای
 راردیلکتم ها هتک رت ید یرامورو

 بول وا هدنسیلامشبرغیایتنم كتبالوو هدنتهج بغ
 .ردد و رعحه و ب ونيس كشالو

(Allada)ٌ Nهدنلحاوس ںی یاقرف ۲  

Eکلم ارس  
 (ED یرلل وک (ماید)و (نووا) «ب ول وا رهش ر

 ولک ۰ كنت رش (یوآ)و هد رز وا كنه رب

 و رنغاعس كياح كنتالو نوزارط

 «بول وا هیحاتر ۳ 0

 دل رلن وب هک

NYASردمالسا یروصق «بولوامور یردقف  » 

 ردعماج یسوش ۷۱۳۶

 ردق ۱۰ ۰۰۰و «عقاو هدنسیفرش بونج هم

AlaTEeOon I eنوا كایاپ ) ۱ ۱ 3 رالا نوا تابان ما  
 وقت LONE یت آ )

 لاو ضعب تا لا یاشمآ «بولوا ندنراناد

 .ردشعا فشک یسهیرع

 | هژودنم شا نور
 ۔الیم رصع یمن نوا «بولوا ندنسارمش ایناپسا

 «شع وط هد رپش (وقسا) ار هدن رخا وا ید

 NLNE ی رکص ندقد زاب ناک وراپ لزوک جاقر و

eردشعا تا و هدا ایسا . 

Nهرزج هقروبام كناياپسا (۸۱۵۲0) ۱  

 (هلاب)و هدنفرط حیا كنهطآ «هدنس

 وا هیصق 1 عفاو ه دنس رش لامس واک ۹ ك

itدراو ینیل اها ۶ ۰  

 4 ) ( 4 قد 2 اف 1
 MANES دالیم «بولوا راد

 . ردشم ر وس تم وکح دل د هنحک ران 2 ندع را

Alarcon ¥) 

( Mendoza 

 هل رلیل امور «نوحما قعروط یش راق هر (نوه) ادتا ۱

۱ 
| 
۱ 

 یافو ك (سود وذن) كوي ه دعد را قاغا دقع

 «ڭكرەدأ م وعه هن رزوا ینل روطاربع | ۱

 ؛هرکنص ندکدتنا تراغ ینالابا کهدنونح كن هناوط |

 «نکیا هدکعا دب دېت جد ی هینہطنط سو ۱

 قرش 4 هن رزوا

 (نوقيلتسا)



UT 

 شلوا روج هتعح ر «قرهل وا بولغم ندنف رط

 4 رهدیا موه هن رزوا

 هسا

 ینل روطاربعا ترع مد

 هدافتسالاب ندن و د(سو رو وه) روطاربعا

 و هدهلکن و و ؛ ۰ شل 7 نسر كنهسنارف و ییایناپسا

 یامور هعذد جوا دل زواح هیایلاتا «بویغا تع

 عوقو هدردنس ۰٩ هلا ۰۸و ؛شعا هرصاح

 رلیکر بو غآ قاط رب ندهرصاحم ییا كليا نالو

 نالوا عقاو هدنسهنس ۰ شلکح هلاذخا

 . ردشع | ای و طبض دام وعه ی رش هدهرصاحص یجچ وا

 وق) «نکیا هدکع رو ید هنرزوا كالس
 .ردشعا تافو هد رش

 رب هدایاپسا (۸۱۵۲16 1]) ف ۱ دالا

 دالس ك وفا

 (نور) كنهسنارف هقش ندایناپسا .ردشهر وس مکح

 ء هد هسدآ

 )هس

 یرادمعح ك رات غزو نالوا ش

CAEلدهن ران ¥0۰ ندنح رات  

 جد هنس هعطق نالوا | یرلغاط هن رمد هل رم

 .یدیشقا ذاا تختی ینیرہش (هسولوت) هلغلوا كالام
 برح نالعا اکوب (سیوولق) ندنرارادکح قنارف
 نان قنرالآ .ردشقا لعف هال یک را

 نوا ر ا 5 امور هجا اب هنس ةت

 يري نسو

 | نوزالآ

 | سالا
 ۳۰ لوط «بولوا زافو 3 | یراهرزح

 هدایز ندهرنم ولک ۱۱۲۱ و دل ا راط 2 كأ

eS )۸۱۵20۲((روک )  

 راب رب ندنرعپات یاری
 (هدنوس) هدطیحم رج ربازح (۸۱۱۵5)

 (هوابم وس) ها (قوبمول) ندن رلدطآ

 یتعسو و

 «لفلوا

 ۱ هتسالا

 كن رث لدنهوهوم طخ نرغ لوط ۱۶۲ ۰

 .رديلشير ولا كن هنن ر ورم تن افس

 لامش یادم كناشرمآ (۸۱۵۵16۵)

 رور رک بس كوي 0 ه دنساب ی

 ؛رول وا دع ردق هد ینارع لوط ۷ 1 عب هنن زاغ و

 ۔رروص ر لکش 7 مطتنم ربع .ردد و دع ها ربیک

 ها NENE و لوط 3 بول وا هات

 ار هدن زاغ و كن رپم اب رو دن اش ها و ولیک ۱

 هس هب وا انس هرب زح و (ANN نانازوا لیح

 رب نلیئد یریازج (نوثلآ) «قردلوا د یرعوط
 اک ییدلوا مانی سن وک 7 قرش ب ونح ی راهطا ه سرح

YVA 0 
 ۱ و لحاس ه دن هح بع 4 (نوینیم ود) ید

 یسیضارا هعطق رب راط دتع یرغوط هبقرش بونح

 .رد راو یرلهطآ اط رب هدنسیش راق كنیضارا وو

Nرع بونح مه هنن وٿ 5 و مه ما  

 هنس هر زح هبش نوزواو راط روک ذم

 تب رقب یسهیعطس اه مد تایل له و .رونل و قالطا

VRSییاكنهسنارف بول وا هزعم ولیکم برم  

 كنرلفرط رثکا «هدلاح ینیدلوا هدنکللک وی ینح

 ییالوط ندنسفلو هدننلآ زوو راق هدنروص یعاد
 دل اتو نشو ی ۳۳۶ ۳۲ نع یسلاها

 «ك ردشل رب هدى راحاس هک «ردیلا وروآ و

 هنتل ود هیسور هعطق و .رارودیا شيعت هل قلی اب

 Ts میش دلم تی «نکیا داق
 . ردشلناص هب هع كلام لباقم هرال ود

 ند قامربا كویرب ناد (نوقو) یهعطق و

 قامریاو .رودیا قش هع
 - اد یسیضارا هقسالآ رهن کیا ناقیح ندلوک ییا

 بع ادا «بولوا لصاح ندنعامجا عقاو و دبلحم

 .هقآ یرغوط هییغ بونجو بونج هدعبو هیاعت
 . «هرکص ندقدلربآ هلوق جاق رب «قد
 «بولوا هدایز ندهزنمولیک ۳۰۰۰ یسار .رولیکود

 مق رده رامون 5 و ی یک هدن رام ضد

 كنا ربزح زکلای «هدهسیا اص هنافس ریس یظعا
 اس بول وا تس رہ ردق هنا كل وليا ندنسادتا

 ابا كن ریکد

 قحآ یرازو ؛بوروس قوج اهد هسیا ید
 كن رم هقشد ندوو .ریلیزوح دا OS كارز

 طی رح هلا یلامش دمج ٥ رو هښریکدو زاغوب

 هدنسیضارا ن وینیم ود

 هنن رب د كنرپم

 كن رم د لیلا دم هد رلع» وم 7

 1 رد راهراهد یا نفر تارد رول وا بصنم هریک

 .هلسلس رلغاط یلایق نانازوا هجعب و كنيلاعت یاشم

 یرغوط هی رغ لامش دعلک هند ودح E «یس

 نکلا هدتماقتسا واو «ك ره رب دشرک د یتماقتسا نالوا

 یرعوط هونج برغ «قرهازوا لوق رب كج وک
 هدهکلب و هنج وا ثتسهرب زح هبس هقسالآ انو سود

 لایق .رولوا دتع ردق هنیربیازح تونالآ رجلا تح

 كنبدودح هقسالآ سیا یسهبعش ر رکید د رلغاط

 هب هجو لحاس .هجلوا لصاو هنتهج لاش

 رهدبا دادتما یرعوط

 رلغاط و . رول

 وا یبّنم هننورب (ووراب) <
EEه زد زو ید ی لآ یرلفر ط - 



E ۱ 
 -رط قرش بونج زکلای «بریلوا عفترم هدایز ند
 ترد كنسهورذ (سایلا تنس) نانل و رسد تم هدنف

 جد كرن اکر ضعي یک هدفر ط واو هدایز لد هزم ا

 E ا بیر

 5 2 و

 «یرزفروک «یرهریزج هبش «یرانور قوح ر

 هدنفرط لامس . رد راو یرزاغو و یرلهطآ « یرلجلح ۱

 ۷۱۳ «بولوا یسهطقن لا كا ینورب (ووراب)
 لو لا نامش ضرع ۷۱۳۳
 یس 1( نالوا ه دنتهح تیر كنو . ردعقاو هدا |

 د (قوق) ناد وپق روېشم هسیا نورب دم ینعب (بک
 تربش الغل وا لغ ییدلیهلوا لضا و هدتایس و

 وا ییورب (لاغود سن رب) هدنف رط برع . ردنشاوو

 یسهطقن دت لا كناشمآ نوو تكنهقسالآ ندتهج

 1 لا نرع لوط ؛بولوا

Vow.كن زاغو كن رم و ندعقاو هدیلاش ضرع  

 یزارفروک دوی لا .زودا لکت لک را 0
 (وبح وق) نالوا هدنفرط لاش كن زافو كتر

 برع .ردیرزفروک (نوترون) کهدنفرط بونجو
 داش كن سم درج میش ذق ال ۲۱۰ دف را

 ندنفرط راویکسا هک «روینلوب یصلخ (لوتسیر)
 e (قاچ وق

 (مایلیو سنرب)و (قوق) هدنف رط ییا كنس رب زج ةبش
 هدلحاس نالوا دتم یرعوط هونج .ردراو یرلعلح
 یلجب جاخ » ینعب (دنوس سورق) ید

 . روینل و ج TT او کید هاب | ن

(AIEEE0  

 وا بکرم ندراهطآ كحوک قو رو 19 8

 هک رويل وب یرهش (هقتیس) هدنرب ندرلک وی «بول

 زآ "هبسن یغوووص «بولوا یرهش اتکی كنەقسالا

 شور کف اوت لک شش تن

 (هقتیس) و ¢

 .ردشغلوا داما یسهرادا رقم كنهعطق س «لشلوا

 ر هدنک ار هقش ندنقاط (یول | )و ند راهطآ وت ۱

 ۱ یک وان بلا کا داف راو اهد راهطا متاط
 هش و و" ناکا هک یف ر بوتح نت

 (قایداق) نالوا ش رب ها زاغ وب (فوقیلخ) نه

 : نا ول a دن رک تر
 كن LAINE (یرلس E یی
 و یقاط (دیم د) ید هدنس ه روا كنم زاغوب

 | تان هق سال 1

۳ 

 زج دبش

 (یانک) ید هدناحا وس تب وئح

۳۷۳۹ 

 ۱ كنه رب

O 

 ضعب كن هتسالآ .ردیلوک (هنمایلیا) یکهدنفرط جا
 ها .رونلو برهکو .یدعم زوکو توت آ

 ویکسا نالوا ندنسلاها هیلاعش راطقا یعسقرب كنسیل

 وا ندنماوقا یلاش یاشرمآ راس هدیمسق رو ندرل

 لقتسم یسیرثک او «ردیلکتم هلراناسل فلتحم بول
 درلیلاب وروآ .راردعیطم هتموکح یییضم «بولوا

 یراریلکنا هعقجم كلام «بولوا سور یمظعا مق

 . ردهدقلاف وح هک دتیک ید

 اوس كنايربیس هدیدالیم سصع یحدب نوا -رلس ور

 0 ۳ رلتهح

 ایسآ «هدهسیدرلشلوا لصاو ردق هنتسهیقیش لح

 قصالم هما اش 3 ندنتهح قرش لاش كنس هعطق

 وا وی كوي .یدیشلاق لوهم ییدلوا بولوا

 «هد هسي دیشم رب و تیبها لیخ هنفیفح و فشک ك رلفرط

 -راوو یسهجوز «بویمهلوا لساح هک رب هدننامز

 E ۱۷۲۸ (هتیرنق) هص روطاربعا نالوا یسهت

 -ویف مان (فوش رو (كنرہ) روش هدنسیدالیم
 شم ردنوک هنیفس ییا هفرط وا هلیسهدناموق 4 رلناد

 عطرا لا :قردشال وط ینلحاوس كنايربیس ران و و

 هدهس رشت ا فثک ینفیدلوا قصالم داق مآ كنس

 -ولعم هنوک رب هدنقح لحاوس یهدنهج وا كناشرمآ
 - ۱۷۶۱ ارخوم .یدرلشمهمهدنا لاصحعتسا تام

 اقرا ىە دس راق كناب رییس اهل ایم وم هن هدنح ر

 لحاوس كن هقسال آ «بولو وا رومام هنفشک كنف رط

 -وع (فوقرح) ناد ویق و ؛رلشخا تر

 ۱۷۷۸ . ردشل وا لاله هداروا (كن ربم) «بودبا تد

 -اف و تن ر (قوق) ناد وق ریلکنا روپشم حایس هد

 هجو یسهیلامش لحاوس كن هقسال [ كرهرک .ندنز

 ثهعطق وب ردق ه «نور دمه » ات

 هلیدیص كنب راناویح زیکد و هرق اضحم هنیرزوا فک

 راسور ماطر ءهرزوا كا راج د روڪ

 «شعتشرپ هدنرارانک كرارېنو هدلحاوس «بودیک
 هد ۹ لکشت رلتکرش قاط ربو

a a ۱۰ ۹ 4  
 «قردلا هتسه رادا تخ ی راک 9 ی ود هيس ور

 . ردشلهب هقیح

۱ 

 تی وو ا E هيه وع SEA ر 3

 (هقتیس) «كرەهدبا لوح هتموکح ر هنامز رورم
 رکو ات یاری »¢ لکناخرآ ید « هدنسە رب زج

 ید یخ یتلایا ۳ كنهیس ور یب هعطخ دف طب الا باب ذات ا

EEE 

 یغیدلوا ج اتع هلدصقم رب یمایس هدایز ندنر

 ک ام هر دعامو و ییدوهج دریک كل ام

 در



 i > 1 الو
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LNایسال دوخای ۱  (Alaseia;. Laseia) 

 رب هدنفرط یلامش 0
 اش دمحم

 قرش كنا ریس

SAرح «ك رهنیا لد ( قسن وقاي )  

 هلا لاش ضرع ۰۲ . رولیکود هل
Oردعفاو هدیقرش لوط ۵ . 

 هدنتلایا هونج كنايلاتا (۸۱۸5510) ا
Etهاو هیضخرپ  E 

 .زردیچک ر ھام كب ا ا ی

 ید هدنش روهج

 بول وا ترابع ندووا و یرلل و 5

 یسلاهاو «هزنمولیک عیرم ۲۳۸۷/۰ یبویعطس ةا

 .رديګر ید حوا «بولوا ۱۷ ۹۳۳۰

 ای ناخوراص كتتالو یا (

 بول وا رهش رب یزک س اضق هدنغ

 لامش كغاط رول هد لیق شش هرم وا AE كل ربم زا

 (رپشالآ) ندنرلعب ات یر ( زبدک ) 157 تا
 . ردعفاو ه دنسد ع بونح ردق تعاس عراب كناچ

 وم رب لزوک ك هدنتلآ كنهپ رب روتسم هلنامروا

 یسلاها

 كن و مور یردق ۱۰۰۰ تواوا هداز لد ۰

 د 7

 ی

 رش 1

 ۰ ردننشنل د تباغ یه رظنم فلغفل وب ه دعق

 . ردتس یروصقو «یدوبو ییمرا یرادقم ور

 مور ر كوي هلیسهسردمو فیرش عماج چاق رب

 مسا و رهش رب یکسا :ردراو ید اب

 - الیف) ندنرارادیکح هغرپ هک «رد (ایفلدالیف) ی
 نددالیمف ن ۳ ( لات ) ی کیا بقلم هلیمقل 1

 هل یا و «ندنغب دل وا شلدا اس لاو زا هاب تست

 یرروطاربعا مور هینیطنطسق .یدیشقلوا دیس

 .ردیفاب نالا یروس نالوا شلدا ان هدیشامز
 دراو هقيتع راثآ قوح ك هدنراراوجو هدنجما

 ینیدل وا لماش ید یتنسهیحان لوک هنیا «یماضق
 ند نمف قرش بونح كنغاعس ناخوراص «هدلاح

 ےس

 «بولقا ترابع ندنسهضوح یرافوثنیاچ یش الاو
 هل رلنامروا كل هشرم یرلغاط نالوا ه دنتهح تب وئح

 درو ذم ریو ؛ رد روتسم بولوا زود یسداو ك

 جد هل رلهرد یوح ۳ نلیکود هرم ندل وصو عاص

 اس رفت  یسلاه» كناضق .رولوا لصاح یعاونا
 ۹ زکلای ندرلن و «بولوا یشک ۲۰۰۰

۳۸۰ 

 OIE «بولوا ثرابع ]

UI 

 یمرا یک هد کرد یرادقم یزح كىو مور یردق
 . ر رسم دا یر ق «بول وا ترابع ند رلید وپو

 (ییاچ وزوق هل رکید مان و) ۹1۹
 ناخ وراص تتلو نیدآ اچ رهش الا

 هدنسیقیش بونح لا هک ردباچ رب هدنغاچس
 زو هدنلخاد یسهیحان لوک هبا كنساضف رش الآ
 یرغوط هبیرغ لامش ءهلاعب ندرلکنا كغاط

 ذخا رهرد قوج رب ندلوصو عاصو «نایرج
 ۷ كنس هبصق لطاصو هدنساضف یبطاص دل

 دودا هنر( وک ) هدنسبب غ لامش ردق هزم ولیک

 مسا «بولوا هزتم ولیک ۰ تب رقت یسارج . رولیک

 .رد (سوماغوق) یعدق

 0 ام 1
 لح كنغاط قشیا ہلا, عاطالآ هک ل

 یرغوط هب یی ونح بغ «ك رودا ناعب ندنفاصتلا

 ندکدتبا ذخا هرد چاق ر ندلوصو غاص «هللایرج
 EN یرلاض ناخ وللعن هلا یرازایکب ءه رکص

 هزنمولیک ٩۵ یسارج ١

 ! رەدى|

 .رول وا بصنم هن رم ه راقس

 . رد رد

 اضق هدنغاعس لتتس هحفرس | , ۰ 11۳

a 
 )(سویهلوا) «هدنسفرش بونح راف ولیک ۳۵ كهف

 مقاو هدنکتا ى كنغاط ( لوقوق ) ندننابعیش
 رد هدتل اه هرتمولیک ۱ ۰ كن هیات وب د و دح «قرهلوا :

 ) كنباچ (ییوص قانیق) نلیکود هنیرهم ( مسوک
 عمأج ء رک ندنحما كنهبصق هرد ر ندنرلهبات

 ناص ۱ ۰ یە ردم ۱ یدک ۲ < نیرش

 و یاتسوو غاب لیخ :«ینراع ۱ «یتکم 4۰۰۰
 یروصقو یرکححا بول وا یبیل اها ردق

 - وا) كسوریموا مدق عاش كنهیصق وب .ردمور

 ینیدلوا ینیع درهش یکیدشا رکذ هيما (نوسول

 «بوا وا تک ارش ند هب رق ۳1 یساضف و . ردب ونظم

 هک «ردعماج یلاهآ ۱۹۰۰۰ (برقنو هناخ ۴۳

 نورد .ردمور قصن رکیدو رسم ینصن نامه كران وب
 عماج ۱۵ هداصق

 زتسانمو اسیلک ۱۱ دیک ۱ .هیناییص بناکم ۲

 هعونتم تابوبح ینالصاح .ردد وح وم يرږ وک ۲ و

 «تراعو هس ردم ۷ رک و

 ندهرباسو كا «ماسوس نو و «قوما ار ها

 لشوا قوج ید

۳ 
۹ 



 زجالآ قاط رب ن رولا ر

 -اب یخد رینیپ عون ییا رب .ریل اب رایلک ندکویو
 .رونلوا حارخا یرادقم زی «ب 2 3

EEEغاط جوا هد یلوطانآ هلمان و ۱ غاط  
 -ال و 39 ا : ردراو

 لصاو ردق هندودح یغاعتس یرفنک «كرهدیا
 .ردبا طابترا بسک هلیغاط قشیا هدارواو نولوا

 لاش «بولوا ردق هرم ولیک ۱۰۰ لوط كغاط و

 یراک دنیا ناعبن یرلیاچ یلناغوصو لوب ندنسهام
 ی هب راق س ید" نادت اک یوتنح “یک

 یسجکیا بس EE جاق ر رکید هلا و 3

 هدنسهرآ یعاعنس لبا جا كتيالو هنطآ هلیتالو ها

 اوب نالوا (ضاط. رافلب) ا 3 را 3
 ه ییرع بونح «هلغل وا هدنکح یدعبام كنغاط 1

 هندودح یعاعتس هیلاطتآ «یرهلوا د یفوط

 بونحو یرغ لامت ندارواو «رولوا لصاو ردق

 . رالاص رللوق ةط رب یرغوط هرن

 ندنجحما كنشالو ساویس هلرلما هقش هقشب
 ندنسهرآ یرلشالو نوزیرطو مورضرا كره
 هک ؛رولوا لصاو هني راغاط ساقواق رورلا
 یورعم هيما یسهلسلس (سورواط) هدعدق ناز
 (یغاط اغو) نالوا كمد و كسا و .یداآ
 ر کلا كتو هّسا |
 «بولوا هدنغاعتس دن زال دام قو داو |

 كلهرنم ولیک ٤ ۰ یرغوط هب یب رغ لامش ندیقرش بونج "
 دا كنغامرا تارف .رولوا دثم «دهفاسم

 1 نامی ندنفازطا كغاط و یر دارم 8

3 

 ا

 مس

 غاط الا

 1 ید ودح لم هنر ج هاب اب رییس

 هایسیداو یربن (مون) ندنرلغات یغامریا (ییوا)

 ۵ تو شا

 ا رد وا

 ۱ یسیج رب :روینلو عاط جوا هلمسا)

 ن دا نسیعب

 ۱ قیر ندنس هضوح سایلف یک دلامش ىنسەضو

 ٤و هدن رانک كل وک كح وک

 | و هدنسهيونج دودح تكنایرمیس |

5۹ 

 ا لإ ۳۸

 هب یی ع لامش هد شسدارآ یسداو یجامرا ( یسکی)

 لتیلک دنا ثم و هدغاط وب .رولوا دک یغوط

 .رلیراقیح هلفماقب هدوص بوالو یراهزیر نوتلآ
 ابا یک اهد و كوي هد ند وب «یسیشکیا _ت

 (ایراغن وح) سور «هدلاح ینیدل وا

 ن ‹قرەلوا دم یرعوط هامش هدنسهرآ ( یسایر

 داجن اوج نرج یه

 نایکود هنسیل امت قیش تل رک ساز

 ( لوک یی ۷ یسیکج وا س .راقآ رلیاچ قاط رب

 ضع 4 ۳ "با 39 ه دنمهح لات كل وک نیل

 .رولوا دتم یرغوط هع ندقرش هدنسهزا لامس

 ه بم VE بول وا كسک و ندنسه یسیعح وا

 رو ول ینیدلوا یعاش را

 نامرق كنغایئسو تیالو هينوق ) ءام |
 تكناصو و ی ء لتماصت 3

 نده رق ۲۱ «بولوا عقاو هدنفرط قرش بونج

 ۱۹۱۷ .هدلاح یتیدلوا تک

 . ردعماح لاها ر ۰ «هرزوا قلوا

 رق (یلمداب) 1

 رو هاش ۳۰ «ب ول

(Alagoa) ۳ناتس) ندر چ زوشا  

 ..رد هلکساو هبصق رب مد تسدطآ ( لکیم

 تالاا كنايلیزار ( 4148035 ) 1 1
 ندن رکح وک كاو ساوغال

 یسهفاکو « ی هباخ

 - وا ین . ردقلغاط یسیضا را

 ٤ رد راو یسلاها ۰

 لدن هيق رش

 طرح رګ ل هک ارگ بت وئح هک «ردتاانا ر

 (وقسحارف ناس) ندنف رط لر تب وح هلا یسالطآ

 یرع لاش .هلیتلایا ( هپیکرس ) نالوا شلربآ هرم

 نالوا شلربآ هلیسا رحم كرلياچ قاط رب هن ندنفرط

 ةحاسم «بولوا طاعو دودح هلیتلایا (وقوبمان ر)

 طبع رو یزنمولیک عبر ۸ 8۱ یتش

 یسیضا را . رده زم ولیک ۲۲۰ یلحاوس ی هدیسالطآ

 ها ا ا هڪاساب تب ول وا قلغاط

 مون 1 روہشمو ند راخذ ص و ص# دب ه راح ملاقا

 یک «بوڵوا E هب اض ۹ BES ندن و وت

 . ردیشک ۳۹۷ ۳۷۹ یسلاها .ردرپش (ویحام)

TT ۱قرش كنايليزار  
 ساوغالا

 و دلک اتش 0

 كتلاا

 یزکرم ا هدلاح ۳

EEیگ هما و  

 ما (هآوغنام) قوا ببر رهس 

BEها یی ونح  



 ۱ لا
ANACیسوفن ۱۵۰۰۰ و «مقاو هدیرغ لوط  

 .ردعماج

۱ ۱ LEOAlae On) TKI 

 ا e 4 نوغالا
 ۳۲۰ كن (هقنامالاس) هک «ردرپن رب هدنشلابا (سرحاق)
 هب رغ بونج «هاناعب هونج ردق هرم ولیک
 رلیاچ ماطر ندلوصو عاصو «قرهقآ یرغوط
 ندکدتیا عطق هفاسم كلهزبم ولیک ۱۸۰ «كرهدبا ذخا

 كن رهش (هر
 ابو هنر (جا) ندغاتض هدنفرط تسوا
 هلال ش رب هلیسا ( ولابق لد وتلاس ) بیرق هننصنم
 ا رازاغو راط یغوح كنار .ردیآ لیکشت

 ( دهشسوغارس) كناياپسا هلمما وب مس,
 ی هدنعطاشو یاصتلا لح كلوب رعد حاق رب هدنسلابا

 0 هدنن رق ید و ددح ریکترو ۵ ر ص

 ردهدنس

 .ردراو یسلاها ۰ «بولوا د هن رو دوی رب

 ولالا كنغابنس هکت هدنتیالو هینوق ۱ لآ
 2م و راع

 2 « رد ره

 «هللای رح ردق ا ه۰ یغوط هونج ندلامش
۳4 

 . كح وک ۷4 اد

 . رول وا صام هریک د قآ

 وا » و « كالا رقاچ » «« كالا قص 0 71 ص ۱ ~~
 ۲ هل روي ا «یملال

JRهدنس هعط هیساقفاق ك هيسور ۱  

 بیرق ههینارباو هیاشع دودح
 هک «ردغاط رب عفترم هدنسهرآ صراق هایا ناوبراو

 «بولوا نونظم ینیدلوا ناکرب ر شموس ندقوج
 هنب رافرط قرشو لاعش .ردراو یعاشرا هزم 6 ۰

 یاچ هرآ .روینازوا ید رللوق قاط رب یرعوط
 كغاطو ندنف رط بونج ید یغامربا سارآو برع

 .رونر بوح ییرلکتا

 وز هد اته بت وتح كنا روس

 (ایرافنوج) نانل و هدنلا كن هيس ۱ لوک الا
 (شاقلاب) و هدن) امش و او كغاط 9 (هدنس هطح

 ضررع 4 ٩ یزکرع «بولوا لوکر هدن رق كنلوک

 .رادعتاو ,دیفرش لوط ۷۰ ۲۳ لا لاش

 -رومو لاج ر هقمسکم ( 0 ۱۱ نامالآ

 ؛شعوط هد ۱۷۷ ۵ بولوا ندننیخ ])

 لکشم ضعب یهقیسکم .ردشعا تافو هد ۱۸۵۵ و

 لاوحا كتاف و و ء«شملوا قف وم هبه رادا هد رلت و

 . ردشم زای باتک حاق رب 7
 ب

 د كيس هک را

YAY 

 ؛شقک هکلام ت یغ وط هب ع |

Al 

 ندنسارعش ايلات (۸۱۸۳۵۵1) قامالآ نایت او الا

 هدنخم ران EN اال «بولوا

 ..ردشخا تافو هد ۱۵ 1و «شعوط هدهسنار ولف

 ید ارخ مو ندا هرادا نهسنارولف تقو وا

 د(سیچ دم ید ویلو) لانیدراق نالوا اباب ا

 هسنارف «هلک رت ییهسنارولف «ندنغب دنل و هدنملع

 ؛شلوا روب هکشا املا هنآوسنارف یحرب یلارف

 لراش الا هصوصحم تیرومأم ندنفرط لارق ونو
 باو سا ا یار دناوکمسد زن تكتنیک
 . رد راو یسهم وطنم حاق رب «دییولوا

 رها كن هعمج كلام (۸۱۵۱۱۵۵) | ادم 1

 -وهج A E س بن یخ

 هدنسدفرش لحاس لنیحاج (وقسحارف نا هدنش ر ۱

 ید سقز شرافت ریش (وقسرف ناتس)و
 طاع هل 0 رله ار لاو و 5 قلاب طا رک

 ی ام یبهیفیص تاتسبل اها وقسحارف ۳ بول وا

 ید اضف ر هدار وا ها هلعسا وب > ۰ ردهدم

 وایک برم Ns یسیعطس هد ایه را

 ردا DY Sh یسلاهاو < و زهد

 ۔غ لامش كن هقیسکم , (۸۱۵۳۱09) نا

 ۳ رب هدنتلایا ( (هرون وس) ,ک هدنس سو

 (وام) هدنقرش كنز دفروک ( اب ی هل اه ۳ « رد رهش

 1 «بول وا مقا و هدنسهرآ یراربن (دب رب وف)و

 . رد راو یسل اھا

Eرد راو اه د  . 

(Alan) ۳ 1اب راغن وح یک هال اش كنيح  

 وا موف 7 نما وفا تم کم

 وا شا تحایس هرلف رط وا هداطس و نو رف بول

 قوح EEE هما و <

 قلءهرآ ر ران و «هروک هنتاور كن (ول وب وټرام) نر

 یرلاروا 19 هنرافر ط بونح كنيح

 E ا

Ais, A) ۱ Nندیطسو یایسآ  
 هدن رار صع ك كد الیم 1

 موق رب شعل رپ هدنرافرط یبونج قرش كنهیسور
 -وا ناشیریو بوافم ندنفرط را (نوه) هک «یدیا

 بوک

 رار هل رلن وا هدنحش ران ۷۰۷۰۵ درام یقاط رب «ب ول

 هان او) :یقاطرا
 «ب وایکح هب یس اق ناق هد یقاط ۳ شا قاحاا

 راشفل وب هدقم اسان هدار وا هما (تسوا) ندتو و وا

 هشل رب هل زا (واوس) ه در BUS یع وط دب ی رد
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 ا
1 

1 
1 
۳ 
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 م

۸ 

 اشا

 ی een hit یک ASL iS ین Ere و

  ۱ VATردشعا تا و هد .

 هدنسیدالیم یر ٤۱۸ «هدهسراشعا لوغو

 «بولوا ب ولغم ندنف رط (نایلاو) یرادکح رات وغب ربو

 .ردرلشملوا ناشی رپ

 كنموق لوغم نالا

 وا ناي هد هشاس ما هلم وق و

 «هددسا شوا اعدا ینیدلوا رب

 . ردشهعا ققح ت

 مس

 (Alain d’Isle, Alauus -یهلسا ۱ الا

)de ۲0:۲1 | J:راست یا رف  

 ‹شغوط مدنح را ۱۱۱ ۶ كدالیم بولوا ندنتس

 هدنن ونفلا راد سراد .ردنشعا تافوو هد ۱۲۰۲ و

 حح یر هلا هفسلف «بوربو یسرد دناقعو هفسلق

 . ردشم زای راهم وظنمضم هنافوسلیفو ؛شعشیلاچ هک |

 ail gic (Docteur Universel) » ماع هحاوخ »

E.یدیشلوآ . 

 ماسر رب یلایح وقسا (411) ۳ 1

 شعوط ه دنخح ران ۱۷ ۶ ۶ كدالیم

RE عروبعدا 

 .یدا ی

 دنالوا هروک هنظفلت دل رلیلح وتساو ۳-1

(Aland)یاهبق تتنریکد قیطلا  

 رلهطآ مناط رب هدنلخدم كنبزفروک (اینتوب) هدنلاعق 1

RE یاب ضرع ۱۰۳ ۲۰۰ ها ٤ 
 عقاو هدنسهرآ قرش لوط ۱٩ ۳۰۳ را ۱۷ و

 قوحرب هلا هطآ كوي رب یمس هلسا و هنن هبولوا

 ۳۰۰ یددع د رهطاو . ردب رابع ندرهطا كاج وک

 یسلاها كراهطآ و .ردن وک 5 بول وا

١ 0 Jبول وا ترابع ندیشنک ۷ 0: 6 او  

 ۷۱۸۰ ۹ رلهطآ هدلاح یرلقدل وا لح وسا یسهلج

 هدنالنیف «قرهنل وا طبض ندنف رط هیسور یر ندنح رات

 رادم هجا كنيلاها .ردرلشفلوا قالا هحلĞا

 ید هلاناویحو تعارز «بولوا قایعتبلاب یتشیعم "
 هربزح دنال [ نالوا کوب كرلهطا و .راریشاغوآ

 هک < زد و او ییاهل رب لزوک كنس

 دی دی لک چ هجا اپ كنسهب

 -رح نافس هیسور ۵

YAT 

 ۰ ٤
 ۰ رد زود ۳

  -و) هریک د قیطلاب
 | ترد نالو هدنسهرآ ك ردطاو هدننب یرفروک (اش

 .روینلوا طالتخا هلیسهطساو زاغو

 هسنارف (1۵۳66-۸۱۱۸۲) ) ی 5 1

 ها دالي REN نال
 تافو هد ۱۸۱۹و «شغعوبط هد را ۳

۳3 

 راندا داضا یداقتعا هنایاور هدهسنارف ءردشعا

 . ردشم زاب رارنا ضعد هب اف وصتم بت ند

 دیا (یحورآ) كنايلاحا (شادجتم) والا

E)هدست رک د قیایردآ  

 4 رق ك دون ر 1 كن راسب لحاس جد (هراقسدب)

 .رد راو یسیل اها ۳۰ ۰۰ بول وا

 (رآول) هدهسنارف (۸۵00۲)۸) ۱
| 
 ه دنس هض وح یر راو كنفام را نوبنالآ

 هلن اعبن ندنرلغاط لاتناق هدنتلایا (لاتناق) هک «ردیاچرب

 ۔رش لاش ءهرکص ندک دک ندتل ا كني مش (تاروم) |

 «رریک دنتلایا « راول یراقو » ءقرهق | یرغوط هق

 ایا (ماد ود یوب) «قرءراپ ینس هش وک رب تتلایا و و

 دیر ایل ا نکات نانو

 . رد هزم ولیک ۸۰ ارج 5

 هنم وق (قساب) هدایناپسا ( ۸۱2۲۵ ) ۱ الا

 حب وا نالوا نوکسم هاب لاها بوسنم

 كنیراغاط هریپ هرم (ورا) «بولوا یرب كتلیا
 شلد ور وق یکم . ردعقاو هدنسه رآ یسهبام ییونح

 -وم كلوک یکسا رب شلوا روم هلراهبصقو هرقو

 وم طخ لاش ضع ۳۳
 یزکمو رک ندنحا زارب كنسهیلاش دودح یوه

BEدو وین و هات رم لاو  

 هاضق ۳ «بولوا هرتمو_لیک میرم ۳۰٤٤ یس

 0 بول وا یربش (ایروشو) یزکر م .ردمسقنم

 (اید رآاوغ)و (هرایناولاس) یر کس كنساضق ییا

 «بولوا قلغاط یرلفرط رثک | كتلایا و .
 ندنسلسلس ھر یهدنتهح لایش
 باناز وا یرغوط هب ونح بولپ رآ نداشت و جد

 :روينلوب عاط كسکو ر

 نیا ندرلغاطو

 .او بوق آ هدنهح وا یر (ارودار) نالوا لصاح

 .هجاب و راکش وک فرط کیا «هلغلوا لزوک تیاغ یسید

 لاش .ردیک هبصقرب مطقنم ريغ «قرهلوا نرم هلرل

 دل لیک بول وا برص یرلغاط کهدنتهچ برغو

 (ناول ۲ هد اترتو) هک ندزاو یزاغور کلا كح
 . رک نداروا لو ریمدو هداج «باولوا فورعم هایمان

 «ب ول وا ترابع ندنعف

(REو یطس اف  

 رد را هبصق

 هدنف رط برع دقشو

 زارب یتج بونج زکلاپ
 ندنعاعحا كل رلهرد د عجم

 ۔ابع ندربونکو نتک هجلشاب «بولوا زآ یالوصح

 e هر ۹ من ناھا EER دل ۹ < رد ر



U 
 روکو ریقاب «ربمد «یرارمرم لزوک «هدهسیا شقوا
 .ردقوح ك یرلهخلیاو یراوص ندعم «یران دعم

 هد ۵ بول وا هد دیازب هر وک ندنوک یسلامها

  ۰هد۱۸۷ ۲ کیا ش لو ترابع ندسوفن

  ۸ ۳۰۳یسرنکا كنيلاها . ردشلوا لاب دیک

 یرلفالخاو ایس «بولوا بوسنم هنموق (قساب)

 هل رلیلم ناسل هدرلغاط نکلای «هدهسر وبدا تلالد اکو

 ردهدکغلی دوس هطویاپسا هدرهبصق «بو )وا ملکتم .

 یک یر ندکسا رانو ههساضتفا یرلعق وم

 ۔امز هیمالسا تسوکح ءالرەدا:هظفاع ینیرالالقتسا

 ےک یرلفدل وا ش

 عید مش رود لاین شیر ان ایا ندا لکشت هدعب

 نما هلخفاح تا زایتما عو 9 هد

 نیمأت ینتیطورشم كنايناپسا ات «بویلوا عیطم هيما

 هز زا ما| ¢ ردق ر ہل یساسا نوا ندا وا نالعا

 .رد راش وا هرادا

 (هقرونیم) كناياپسا (۸۱۸۲0۲) ٣
 E « رد هبصق ر هدنس هطا روال

 بغ هزم ولیک ۱۲ كنب رش (نوهام)و هدنرلطسو

 EINE یسلاها }°0۰ فا هدنسل اش

 تك.تبونح یاش مآ (Au) یسوالا

 (دنآ) «هدنت ر وهج 0 رودآوقا )
 یکم اتد هدنعاش را هرم ۲ ۳۲ ۰ و هدنلابح هلسلس

 دجلبا هدن راوحو یسلاها e «بولوا هبصق رب

 .ردراو یر

3 
 هل وا كعد ¢ 5 ا 2 را مش » هد هک رب ل 0

 ماع هریهاشم ضد یک نالسرا بلا

 |[ .هلروپ تعحارم رل عا . ردشل وا

 1 هدهرب واب ندن رلعد ۳ ییامربا 9 (۸۱۳) ۱
Eرد ره ییا ردا نایرح ۰ «الاب» یر 11  

 رز .رونوا قیرف هلیتنفص « رز » یرکیدو

 ۔دلف) نالوا یسهورذ كسکو لا ك « نامروا هرق»

 قرهف 1 یعوط هن قرش بونح «هاعن ند (ع رب

 ندق دال وط یسودشوک قربش ت وک کام (داب)

 دصق (ناتشناه) ٤٤ رکص ندنابرح كل زم وليك ۷۲و

 نر) هدنس ای یس

 لاعب ندنغالح (لوپسلش اب) E دنن ع یایمدم كغ

 ندکدع نام سو 1 راز زا و و رلغاط ا بیع ۳

 دل رود دا ی قس قار طا :بوئا دب ه و وآ و کص

 ك رهک ۵ S4 بای كس ر

 ر) ندعاص ا هو اسم

 همش (ةه ورمل

1 

A٤ 

۳ 

ge (رگ روو یسیینکیا و  | 

 ۱ -راق)و

 ۱ كل هزبم و 1ک ۰

  (Alba)هطح وماي ناسا ۱
 3 : «ردهبضقرب | اض هدنتلایا (ینوق) 1
 3  هدنرزوا یربب (وراتا) ندرت یعامربا (و) 1

 ارش لزوکو یا ته ۰ «بولوا مق

1۱0110) سم روت هد ۱ ۳1
89 (Alba deایسا  ِ 

NON EEE 
 اضق هدنسیقرش بونج هزنمولیک ۲۰ كلایا زکرمو
 3 ندن رها یعامربا (ور ود) ELS ر تک رخ

 ۲۰۰ «بولوا عقاو هدن رزوا كن رم (سمرو)

 لزوک رب یلزوک ۲۵ هدنرزوا لروک ذم ربنو یسیل اها

 هدن رز وا كن ها یکه دن ونج كن هبصق . رد را و یسربوک

 ٩ رو نوح وف ن الا ارس

 رب سا وب رایلامور یکسا (۸۱۵۶) ا ۳
۰ 

eتكنسدق ود ال |  

 یو
 نوا قی رشت «بودا دیس را های هو

 -روپشملا ك ران و .ید راش | هوالع تفصرب هنن رب ره

 لشکر هک «رد ا رف ابلآ) هلبا (ایپمو ابل [) یز
 E وا یسهبصق (WT) ندا تقبس ایر ك كنەتىوماي

 0 یا درر نالا يول

 هنپ «بولوا رورشع هلفلوا سج هنیرلم هقیتلوپ
ONT)ری را ایم  

 یرلد دح مسا «ندنش دل وا شعشکد یرلعسا كنب راز اس

 (ایلو بلآ) ند رلت وب

۳ ۵ 9 

 تب

 .ردق> هنل وا رکذ ۵ لس ه رص

eقنات اه رک قآ  

 کیم 9 i ET دجع)

 -وعلس ك ولم (نوییسن لث نالسرا ب
 "ء روسح كا هد ویلا كن هل الس و و كهف

 زار نا تاف و جک «بول وا یهاشداب لداع كا

 یتنطلشس رود «4 دلاح یتیدلوا شهروس تذطلس

 یرغح یردب . رب ولع هلیاعوف و كلام مت متفو تاوزرع

 لرغط یردارب لئاکیم ن دواد روهشم :bk كى

 1 ناسا رد های نامز ثلکب ۰۲ «بول وا ی

 9 ب ۷ «دلکتا تاف و هدنګ ران وب یی نالس

 یا هند کیا .یدیشلوا یسیلاو ناسارخ

 «ب ودیا تاذف و ك لرغط هدننانصمر یتهنس ۵

 ناش ا بلآ 6 قیصو «هغماملوا یدالوا

 وغب) یم ادتا
 و  ندنرانور وت كق ويس هدهو هدناره (لئاکیم ن

 السا بلا «هاهسراشعا نایصع هدر (شاطف)

 هنن رزوا ك رلن وب

 ,اردشخا سواح هب یهاشداب ا

 «هبغل وا تحرم ك ه دنرید یقیسابرقا



 زا
 اعم هل وب ید هشرطق یک ییدتیا ا

 ر رکید ايو ندوقروق هاوس <نکیا

 E اا 9 اوب 9

 و ارا ا یر هایت 2

 هنس رو 9 هشعاطا تای ا

 عف یتیرافرط هیساقفاق ر اسو ناتسجر وک
 رابناو لصوم ناشلو 9 ك (اسم هلودلا
 برات بلح و کی زاید ۶ ۱۳ -

 .هعطق لوطا 1 یعب همور ندارواو شنید ا 1

 .هبلغ ضب هدنرافرط ساویسو هیرصیق لزواج هتس

 ءډغفل وب نداق رب هدنمسا ( ایکو دوا ) هد , و

eشم ءقرهالک ییرادتقا مدع یشراق  

 هدنعما (ن امور نژو د د) «هرزوا كمر وس ت

 لتیلک تاذوب .یدیععا سالجا هت ۍتاذرب ر ج

 هنرزوا تالش تا «كر هديا تهرب رکسع 1

 نالوا عقاو هدنراوح د رکز الم :هدهسا شا وع

 هل ر والد یراوس تیب قرق نالسرآ بلآ هد درا

 ند هب راح رب یناق كى خا هطاحا ییرکتسع

 هار وطاربء او «شع| ناشیرب و ب ولغم نس ریقو رکا
 لوا نده رام .ردشع وطربسا اذ چ اقرب ندا ور

 هلیس ها رورپتیی سنا دصقم تم هود ناق نالوا 1 1

 هات وح و ریکل اکر وط ارب۱ «هدلاح یکیدتبا فیلکت
 نالسرآ بلآ نکیا هبوب ؛یدبععا هر ی
 «ك رهدیا هم اعم هلفیطات و مارک | هداعلا قوف هتسید 9

 ی هدنلب اقم راهبزجو هدف ناطر ارخ

 دقلارآ وب یتح هینیطنطسق قحآ .ردشا هد ۱
 هیسامآ (نامور) رفتدشیدلوا شمکع هلا ك

 روب هب ه رام :ab E كد دح روطارپعا ید تط

 هایطرش ماقۇل هنایحو شلوآ بو و9
 هنرزوا ما نایربو ند هینیطتطمق «نکیشلوا مب

 وص وو ؛شعا تانو ارنأاتس «یدهل راقیح یو
 هیارجا یقیردهعو دعو نالوا هالسرا بلآ هلر 1

 ییرفظم وب نالسرآ بلآ .ردشمامهلوا قفوم

  .اربعا مور هینیطتطسق هدهرص وا و

 | نالوا ترابع 3 زوب جاق رب ثروطارپجا هر |

 كح وکر نلیند

 بلا
۱ 3 ۰ : 

 -(ریرق) «ك رهدا باتش هنسهقای نوخج هنب بقاعتم | هیوغیب و ی ۹
 فا كتسج یونی تاسف

 ندنتحابق ر شعا تقیس «ییزراوخ فسو

 موعه هاب رخ

 موق رم < ه د وه رو ییدتا سا تا

 كنه راب 3 هعمل وا شم ه راب بودیا

 ۹ د یسهتس ۶ ۵ هرکص نوک ۳ ندنربثأت

 وب وا كا رخ

 بول وا هدنشاب

 4۰ هدننافو .ردشعا تافو ,یوک

 1 وب ره .ردشم ر وس 9 هس ۹

 «ندنغدلوا ررقم قلوا ىر زو كوي ر كهاشداب

 هدنمام یوتفلا راد كدادغب ید كنالشرآ بلا

 (كللا ماظن) یسناب تهیماظن ةسردم روپشم نالوا

 هدنتنطلس تدم نوت هک «یدیا راو یریزو رب یک

 ندنسولح كهاشکلم یلغوا .یک

 .یدیشفل وا اسا هدندنسم جد هرکص

 دوم a | قوت نا

 یسخد رد ك

 اا نروس مکح هدناتس رل ۳:

 تح كن رارادمکح لوفم «بولوا
 ندنطتض دا دخب هلکت یردارب « هلغغل وب هدنتعاطا

TEE ناتس را ست «قرهنل وا لتف هل ما 

 ناسارخ هدنسهّشن لوفمو ؛شفلوا نیعت هتفلرادمعح
 نسح یس E «ند راف دل وا شلوا ناشیرب یس اها

 هنس ۱۵ «قرەلوا ق ةوم هبیلاهآ هیفر و عج هل ريب دب

 دک دا ته وکح

 | هرتاپآ

 .ردشغآ تاقو ءه رکص ن ۱

 -رط قرش كناياپسا (۸۱۵۵۱61۵)
 ر

 (تنقیلآ ) كنس هطخ (هیسم) هدنف
 6۰ كتنقیلآ هک «ردهبصق رب ی اضق هدتلایا

 بونح هرتم ولیک
 عقاو هدف زط

 ل رلپ ع هبصذ وب
 اهد هدننامز هيم

 الا

 دجحم) ندمالسا

 لوص كنب رب (هروغس) و هدنسیبع
 . رد زاو یسلاها ۳۲۰۰۰ بولوا

 السا تموکح پول وا یتهدرک ان

 . ید آ كوي

 ۸۱ظدا۱6وتار ) سویننابلا دوخاب
Eیاکح ریهاشم ( 85  

 - اب وروآ هب (یاتبلا نانس ن راج ن

 كنمسا (یناشیلا) دک دما .نلیربو ندتفرط رال

 [.هل روب تعحارم هخ سن هدام € یاش »] . ردیطلف

 هدنفرط قرش كنایاپسا ( ( ۸۱۵13 ) | اداب

 ۔هبصق رب ى صد وه مر ابا هیسلب

 ۲ بول وا عقاو هدهو وارب تنم تي اغ زو

 رد یتیدلوا لصالا یی نع تكنعسا .رد راو یسلاها



 ب لا
 ند « هعیدسبلا» دوخایو « هدابلا» «بولوا راک

 . ردظ وین یشوا طلغ
 نیا هنب نا دن دم » ( ۸۸۱۵2۵۳۲۵۵۱۵ ) 1
 .اپسا .ردطلغ ند « نیزرا نیسارابلا

 ( لئور ) ن تنس هطخ نوغار 1 ه دنتهح ل 1۳ كناب

 ب بول وا هبص رب هدنن غه زام ولیک ۳ * كنم رپش

 د رفنه عن ره هزم ۱ Ne هبص رد راو یسلاما

 هلروس رب بارخ بول وا عقاو هدنرزوا كنه رب

 یک O رخ اس ی .ردطامح
 هدنعسا (نیزرلا نا) ند رع یارما هدننامز یبهیمالسا

 ندنفیدل واش | نایصع نالعا هلنصخم هد هبصق و یرب

 (نیسا رابلآ | رمس) وا دیس 4ما و

 ا تک سا ید نر نا لی
 ۱۸۳۷ یسورذ كسک و كا هک ءردغاط رب نانازوا

 یراربن جانو ربک یداو ؛بولوا هدنعافشرا هزتم
 ۳ امت ندوب

 هدنف رط لامس كن ایلاتا (۸۱۵2۲۵۲0) 2 رای

 اصق (ورانوغرو) ك تدتلایا (نراب)

 (و راب) ندن رلع اب یعامرا ) و) کت " وه درس

 یسلاما as «بولوا عفاو هدنس دا و یا

 . رد را

 )| ود رابلا

 ِ وا هیص هدن راست 9 كن رم ( جدآ ) و دنس

 . رد راو یسیلاها “PV «بول

 -رع مسا « هطیسلا » 0 2۹
 الا

 ب ونح كیابنامسا , ردطلغ لدن ؟

 بوح هزنم ولیک ۳۷۸ كد ردام «هد اته

 كىدو كىالاتا ( ۸۱۵۸۲۵0 )

 قم

 «هدنسډ غ لامش هزنم واک ۷۵ عو هدد ر

 عقاو هدهووآ ر زود نالوا یعاشرا هرم ۵

 یسیلاتها ۱۷۱۲۵۰ تولوا رپش رب یزکرم تلایا

 «بولیر و هووا مسا و هدننامز كرلب ص .ردراو

 تم جد هدننس وا كعق وم ینیدنل و دا ییدمش

 . ردد وح وم نالا یردهارخ هک «یدنا راو هعلق رب

  DSوا )ات هد د اليم 3

 لزوکو «ردراو ینالوصع بارشو یادغب

 هطیسیلا دوخای هتسابلآ س .ریلړا اقو قاب

Oa ۱۸۲۱۲ یسهیعطس هحاسم كنتلابا 

  ۲وق) الا .ردراو یسلاها

 ((دیسزه) ابونح ء(تدقل) و (هیسنلب) افرش 6 (اقتب

 ست نوا همتا رش

1 

 .ردشع

 تولوا

ENN 

YA“ 

 ےک

 دودح هاب راتلایا (نوج ) و ( لار رادوح ) اغ

 : رریشقنم هیاصق ۸ یآ هحورب «ب ول وا طاعحو

 « هلی شنس بابا سا زاق اسنلا ء ضارقلا هتسابلا

 «4هضور «نیله

 ردقلغاط

 ءرزوا تیک یسیضا را

 . رد (هروغس) و (راقوح) یرارم هل ۰

 قابلا
 لاشو

 3 ه دنتهح لامش كنغایعس یراکح

 ءبولوا دود هلیغاعتس ناو ندنفرط ییرغ

 شاب) نالوا یزکرم ید كنغاجنس یراکح یزکرم
 .ردتزاسبع ندهبرق رب هلبا هنعلق رب هک «رد ( دملق

 قحم
 ۔ وا هرادا ا اغآ ررب هدن ر وص هیحات بول وا

 کک

 توا تب دهن ابا د08 ی6 دهام نلرب 8 3
 ندهبرق ۲۱۰ اضق رار هلا هروک ذم ةيحان . ردشفل

 ی ۳۲۰۰۰ و یسهاخ ۷۸۰۰ «بولوا بک م

 هباصق و ی رلث رمشع رد و ( شوت را)

 هباصق 1۵ ید یسهتیحات ( روطق ) ئ

EN CNS a مالسا 

  Esےس ھا

 ءهرزوا قلوا نايتس رخ

 كنسەيدا روطق .یدیا راو

 یدعش .دلغغل وا كرب ارا هب رق ۲۸ ینیدلوا یواح

 یسلاما ۳/۳۰۰۰ تیک هدنتس هب ر و ۲۲ ۲ نالاو

 بونح ندیقرش لا یسیضارا كاضق .ردراو

 - راق كنو هلیغاط قابلآ نالوا دن یرغوط هب ی رغ

 (ناورنم) ندنا عاشرا هدندودح نارا ا تپ

 (باز) عقاو هدنشسهرآ كغاط یکیا وو ندنغابط

 دلیتف و اضق و

 وا هرادا ندنفرط یرلکب درک لع هلیتفص قاقاجوا

 ۱۲۹۰ دن رزوا یرلتاسا كراو «نکیا هدف
 هک ھا ا 0 رو هی یرعوط نت ع وط مدت زات

 ر را ندنسداو یراق و تنی رم

 قالا هنغاڪس ناو ق هنشال و مورض را قرهنلآ

 هدنلخاد نالو یراکح ندا لکشت هدم ؛ شفلوا

 غااش كن راک ارعا تولوا اعا یاس رب

 هنتال و ناو قره وا رابتعا 3 هن :هلوعاج ر ۱

 یرانایتش چ تیام لاها: ردقفت وا هداعا
 عماع ۱ ۲ هداضصف نورد

 N یتکم را ۲ و یکم هبدشر ۱ سیلک

 انا هما تكناعسسراع ( ۸۱0۵1 ) ق 0
 (لاو رهفوسل 1) ه دلس هعطق لد را ییعب

 یسلاها ۸ ۲ «بولوا هبرق كوي ر هدنلایا

 ۱۰ عسو ز دینعرا

 . رد زاو

 E ها را دوس اهر ارداف



 در ال ۳ تل 7 9 7
 مسا » طال بلا » ( Albalat ) | تا

E.اا .ردطاغ ندنسس رع  

 ( نولتساق ) هدنسهعطق هیسلب هدف رط یش

 امور یی هبصق رب E رک قاد 27

  » (Albalata). RLطالما ¢ ۱
  nلامس كناياپسا . ردطلغ ا

 هدنسر غ بونح هژامولیک ۱۰, كنیرهش و

 لحاس كنياچ (نیترام) نلیکود هنغامریا (وربا) و
 . رد راو یسیلاها 26۰۰ ءبول وا هبصق رب هدن رای

 (سوفرآ) رویقی مدنرش تعاس ی 9 و
 قوح رب هدایناپسا هلسا و -..رویللوت یردجلبخ /

 . رد راو اهد رادبضة كح 1

 ا كا كرلرىلكنا (S* Aan( نابلآ "
 ۵ ( نایتلف ود ) « بول وا یرل زبرع

 هننطو « هما لوبق لن اپت س رخ, نکا رقن هد کی
 . ردشغل وا مادعا هدنخ رات ۲۸ كدالپم دندو
 9 هلیعسا (نابلآ ریش ) هدهزتلکنا دنمات كن وب ه دعب

 .ردشلوا ریش رب هلامز روم «قردنلوا انب رتسانم ۴

 یسیطرو [ .تعحارخ ووا « ناببلآ تنس »] ۱

 .رونلوا ارجا هدنس ۲۲ كنيم رفا ناریزج

)A bai Eكنامور یکسا  

 هدنسیبونج قرش هزمولیک ۲۰۰ ۰ ۰
 -وهج امور هک ءیدا غاط زن هدنسهعطق (موینال) و

 كر هديك هیاروا, هرک رب هد هن يراس واین ود اک

 ماك رش الاانا لک ب نشستم نال

 ( وواق هتلوم) مویلا .یدرمیک رلنابرق هيیزغشم "
 هدنعاقترا هرم ٩٩۱ یسورذ كسکو ب كلا ی
 راو دبعم ر صو“ ه یرشم هدن رزوا بولوا

 .یدنا
 اسو تلایا امور هدایلاتبا (۸۸10۸00) | اا 6
 بوح مس ولک ۲۲ تكناهورو الت 7

 هبصق رب هدننرق كلو نالوا یاش هد 9,۶

 رب لزوک تاغ .ردراو یتیلاها ۱۷۹۷ 8
 ازفحارف یبمرظنم «فیطل یساوه «هلغفثلو هدعق وم

 ك هلاق ندننامز كربلا مور .ردقوح يراهاکحرف و

 .ردراو ارش روپدم یر ندیطاو یراثآ قوح

 اس هدام (آنشع (Alban ۱ رک
 كنهبصق نانلوا ناب هددش

 دولک ګل يع رادام اراد :تولوا لوک ر هدش رق
 ۳۰۵ افترا ند E و ۱۱۲ یزد «هّربم

 نا یتیدلوا يزغآ ناکرب رب شوش ۰ ردمزنم
 دننامز لیا ر ترص یقه ت القا
 .ردراو یاتق رب 8 هزمد ۲۳۳۲۰ شل زاق

 ۷ رثیلن افع كعلدوان را (411) 1 ینالا

 به هنایلاشا هدننامز یک ندنف ]

 7 ست 54 هدب رل ر هش ( نبروا) و ( هما رب )

 س هلام ور مرادا" موز نت
 .رد شش تاوذ قوح ر ندا راہشا بسک

 هک رد( یال ا وسا نا وع) یا کر وب

 هيمان (نانق یجب رب نوا) هدنسیدالیم ځیرات ۰
 هک ءیدنا راو ید E ج اقرب كنون .ردشملوا اا

 - هیسایس روفا كنب رنامز «بولوا لاند رق یسلج
 یسویقسب (نب روا) . ردشل وا یرلاخ دم یلیخ هدنس

 بولوا یردارب كنون هلا ( ینابلآ لابینآ) نالوا

 ینیدلوا شقا عج هیارواو هچغاب یفیدلوا شمریدپا
ESاب ار اجاع تایاس اتو ی هوم انا و  

DONEعید( یاب آ ردناب بخت  

 نالوا شعا تافو هد ۱۷۵۰ -- .ردناباش هرکذ
 ریفس هد هنایو ندنفرط ناقیاو ید ( ینابلآ فسو)

 ندا روهظ هدایولو «قرهنلوب لیکو هدهیولوو
 .یدیشلوا قفوم ید هغمرب دصاب یالتخا

 EV (۳۳, هاطوصت)  اوسنارف
 e ندن 0 ك ۱ ینابلآ

 ۱۲۰ و شغوط هداین ولو هدنخ را ۱۵۷۸ كدالپم

 .ین راهم هجا اپ .ردشعا تافو هدنشاب ۸۲ هدنخ راب

 و «بولوا هدنراعسر كلمو یررو رلشداف لزوک
 ییرهناخ هزوم اوروآ یراث | ق ةوح ر نالوا ندلیبق

 بول وا یسراف رب نس تیاغ و نییزت

 ذاا هن وع ر هداضعا بسال و لاجو نسح یر ره

 ا «هلفلوا یدالوا ۱۲ كحهلسب هئلوا
 ترش هد رویلو هدنحا یسهل اع یانگ شک رب و

 . یدیشلوب

 یعسا یکسا كنایح وقسا (Albany) 1 فقالا

 امش نکلاب RE 2 ه دعب بول وا ۱

 شفلوا صیصخمت هغلهقود رب شالوا لیکشت ندنمف |



 ب لا
 یرالغوا یمنکیا تنی رارادهح ایحوقتسسا .یدیا
 . ید رارمث آ یناونع « یسهقوذ یا

(Albany) | 11یکهداش رفآ كنهزماکنا  

 رک كتلایا هک «رداضق رب هدنتلایا 6 یعش قرش »

 هلا اضق و ابونجو هلربن نلیند « ییاچ قبلاب كو »
 ےس اضو (تس روناب) نال وا شم رک کو زا لحاس

 - ولیک عبرم ۵۲۷ ۵ یم هیعطس 2 اس . ردد و دم

 ی ع رد راو سلاح ۱۹۲ ۱۰ یو

 زکلاپ
 «قوما «ب ول وا تدنه یسضاراو لدعم یساوه |

 OE ê ٤ رد ریاکنا یروصقو یلاشرفآ .

 «بولوا قوح ی راع . راشم هراس و لاقتر وب

 2 «یسک ۰

 ید كتلایا یزکرم

 . رد رهش (نووتسمهاغ) نالوا یزک رم
 (قرووت) كنهعقج كلام (۸۱۳۸۳۲) | ینالا

 رد ربش رب نالوا یزکم كن زوهج 0
 كقرو و و هادساب ع لحاس تاب رپ (نوسد وه) هک

NSAرد ها ام  LAT ON 
 «بولوا عقاو هدیرغ لوط ۷۱ ۵" ۲ هلا لاش

 READE DE رهش و .ردراو یسلاها > ۷ ۵ ۸ |

 -ت هلیمان (ازاروا تروف) ندنفرط رایلکناف هدنخم رات

 N OO O مد ۱۱۱6 تو وا, ضس

  Roeوق وی٤

 دراو یا او یریغیص

 وا هدنسس راق تك ادیم ر و هدهرص رب یسهیمس ر هما

 صوصح هفراعم . ردشلباب هدر وص عنصم تیاغ «بول

 را نیم افرا یاتتسوو ها
 «یتکم هیبط رب «یسهباخدصر رب «یوتفلا راد رب

 ی لو رو یر هناهتک «یسهبدادعا بناکم د دعتم

 ریش .ردراو یرهاخهوع ضرالا عو قطا جرا
 هدنعطاقنو قاصتلا لحم ۵ رللانق هاب رللوب ريمد قوح رب
 ۔او كویب ؛بولوا یرلیا كپ یتراج .«هلغلوا عقاو

 . را رایقیح ردق هرهش هل رم (نوسدوه) ید رروب

  عاوا «بولوا قلعتم هکیلیجهنزک ام یعیانص هجااب
 راو یر هناحموک و د و یراق راف راقب وم وقل و لەك

 ید یرلواس هلن ال ویعم قسلعتم هل ز وغنارم .رد

 هج ربآ یر ره ید 1 رایوک یک هدنفا رطا . رد ر وپبم

 ےس

 ر هما و ہد دعمج للم بس رده دن هح هبصق ۳

 .ردراو ید رلاضقو هبصق كحوک چاق

 | كنسهعطق یوزر دیما ندنناکلتس ]

۳۸۸ 

 | ناب
 و لزوک خام اہل هدنسهعط9 ( ایلارئسوآ رع «

 ضرع ۳۵ و هدنیوق ج روح لارق هک ءردهبصق

 لناکلتسم یکوهدتهح وا ادا بول وا عقاو هديل امش

 هن رهش (تر) دکمه ه دعب «نکیشغل وا ذاصا ی زک

 ی (ایلارتسوآ تسو) ناک و

 كنعقوم «هدهسیا ششود ندتیبها «هلففل وا لقن

 ویب نوک رب «هلیسح یللزوک كنناهلو یمهدعاسم
 -ایلازتسوآ هلم ساو س .ردزسهمش ینحهلوا ریش ر

 وب و هطارب ید هدنسشراف یسهشوک قرش لامش كن

 رربلکنا قاط رب (ربخا هک «ردراو نال رب هدهطآ
 .ردراشموق هنلاح هبصق كحوک رب «بوشلرپ

(Albany) ۱ BF ود) كنيلاش یاشرمآ  

 (نوسدوه) «هدنس هعطق (نوینیم ۰

 مان (غیینیو) هک «ندرهن رب هدنفرط برع كنیزفروک
 -1 كرالوک وچ رب نالوا هدنتهج ترش كلوک كوي
 -اح ندنعاقجا كاچ چاق ر نالوا هدنسهباثم یرلقای

 .دوه) هلایرج یرعوط هبقرش لامش «یرهلوا لص
 -وق (سج) نالوا هدنبونج یابتنم كنبرفروک (نوس
 - وا كنهطآ كح وكر نالوا هدننصنم .رولیکود هنن

 00 040 يالا ) ەل هدنرز

 «هغملوا عساو كب «بولوا هرتمولیک ۰۰۰ یسارجم
 ..ردطاص هنافس ربس قرط یغاشآ

Taهقسا (6)1 ۵ 2  - 

 ا كنب رلارق 3 ۱ یسهقود یاب
 ران الو تریش هدایز لا هلاونع و نلیر و هنن رلاغ

 یجنکیا كنربور یجکیا یلارق ایج وقسا : ردرلنوش
 - وا" یرداوتمک (طراوتسا تریور) « کد لغوا

 دات ۱6۰ لدالیما هرکبیص ندننافو كنرب ور یععج

 تافو هد ۱۲۰ بولوا تموکح با هدنحر

 .هلالس یراهقود ییابل آ نلک ندنلسن كنو .ردشغا

 هلینافو  (تراوتسا یرنه) هدنخ را ۱۵۳۹ یت

 الس یراق ود یابلآ رب ۱ ردوا ضرتتم

 کا ندنرلارق ایحوقسا یسالعا دج كنسهل
 دار و 0 2 اا رد انهلا) لغوا ك (قاج)

 ۱:۸۰ «قروهنل وا قن ندنفرط (قاج) کچ وا یرد

 وتسا نوح) لبغ وا كن و بس .ردشلوا هدهسنارُف هد

 باسا هیول لصکبا ندی را رفا هسنارف (ترآ
 ۱۵۱ هدعو ؛لقک ید ههونج هدنربارب كرد |

(Albany)دون برغع كنايلازتسوآ  



 -وع ا رف توت یادت مد شف

 هنسهب راع الاسا هد كن [وسنارف ی رب

 o ۱ بن وا و هدند وعو < ۳

Comtesse FAI - ) [( 
 (ع رب وتسا) ۲ ۱ یاب یاب 39 ۱

 ندنناف و كسن ریو ؛سا تساتع دقع لا 4 زال

 خد كنو «كرءدبا جاودزا i ANE ص

 هلا (رواف) ماسر «هدننافو نالو عوقو هد ۱۸۰ 1

 .یدیشعا تفلا د

 . ردنبداق رب شلو تربش هلیساکذ و ن
 وقسا ۵ ی

aبول وا ندنلسن یرللارق ایح  

 .ردشعا تافو هد ۶

۰ 

 0 ا «تراوتسا «] . ردناونع ینییدلوا 3 1آ

 E هل روي تا

 ورو نان و هدم دق نامز )A1(216( انالا

Rkاقفاو ادتنا ندنفرط یویفارغح ام ),  - 

 .ردمسا نلیربو هب او لب او ریش ناکا

 و خد هغلدوا رآ ندنفرط سویلطب لوا كا هدعب ۱

 (ینابل1) ید یعدق مما كنايح وتسا . . ردشلریو مسا 1

 قازوا ردق و ندنرر «ندنغیدل وا LUT) دوخای

 یرادیمست هلکتشم مسارب هوب كنكلم حواوب نالوا
 .دژانرآ ییک «هلفقارب هدنربح ینیخرومو نویفارغج
 شک ندستهح وا كنابساقفاق كرلبلاسیح وقسا و كرآ 1
 هدیحوا كتکلم جوا و ید ییکو سر

 كعد « عاط» هدنناسل تلك هلیتسانم قلوا قلغاط

 دیس اینابلآ قرلوا ذوخأم EE (بلآ) نالوا 1
 دان رآ )و (اینابرآ ) زب . ردشلوا بهاذ هنب راقدنلوا ۱

 -رآ كنعسا (اینابل[) نلیرب و هغلد هان رآ هدنراءدام (قل
 كنو و -«یتفیدلوا طلغ ندنسذلک (ایابرآ) هجدوا

۵ 

 | -وا قتشب ندنسهلک (نابرآ ) نالوا كمد « یجقح »

 زد وطن
 ۱ ضو هغلد وا رآ كما وب

 یخیدل وا لعتسم هل روص و هدننب دان رآ م ویلا بول

 نوا رهیدتیا تابا

 | ۵ (ترآوتسا) ندا قا ةا یاعدا هنت ,زلکنا 3

E 

 قرهش وا |

 بلآ
 یفیدلوا ذ وخ أم ندهخاک هلیسانعم قلغاط » هجتهج

 یدادحا كراد وا را هسا یوق تلک .ریمهدیا لوبق

 یرلناسل «بولوا بعشنم ندلصا ر هل رلن اير ەليا نالوا

 ید رانوا هک لاټخآ «ندنفیدلوا بیرق هنیرلربرب ید
 هنب رلیدنک و ینیراپدنک هلمسارب هل و هلیسانعم « یف »

 . رد رلشعا هیس ییایحوقسا نالوا یرلنطو هلتتسن

 ماوقا هسیا یسهیعم هلمسا و كناوریشو ناتسغاد

 هداروا «نکر ک هاب ور وآ ندیطس و ا «ك هب رآ

 هاروا نقاط ر ندن ادارفا ااو ثکم تدم لیخ رب

 . ردلقم قلوا شلک یرلیا ندنرللوا شع | كرت
 هنر - « ناورش» و « ناتسغاد» «« قلدوات

 -رآ»] «

 [ .هل روی تعجارم
 کوی كا كني رهطآ یییلخ (41ط4)) ۳

 كنسهربزج(نوسول)نالوا یرازکمو ) ۰
 تلایا هد رحم هزتمولیک ۳ ندلحاسو هدنفرط بونح

 لزوک و یسیلاها ۱۳ ۱۱۵ «بولوا ربش رب یکم
 CET) f ایس خ .ن

 ی هک 2 رشد بروی ناهفت و لر فا

 (سنیراماق) الام یتلایا یابل[ -- .ردهداروا ید
 ۳۰۰۰۰ ءبولوا طاحم هلرکد ندرلفرط راسو

 د ااو اا

 | هدیابآ
 ثنن رهش هیسلپ و هدنتلابا هیسالپ هدنف رط

 ( yv )A1bay da«اککضیبلا ۱

 قرش كناياپسا

  ۵ ۰ا

 طا ندنس

 «بولوا دبصق كح وک رب ہ دنس رع بوتح هرام

 ۔ وصحم بارشو نوت ز تابوبح «یسلاها ۰

 ییارس مدقرب صوصحم هنن رايك ر ام اضیبلا کساو ینال

 . رد راو

 - وم كنتنطبس نکتکبس لآ

 فب نو فک ۱ نیکت بلا
 هباماس ك ولم و ندک اربا یارما ءبولوا یس دنفا

 . رولی روق رازاب كوي هد زوع

 و رط ییاماس حو ی ر وصم دعس یدآ ندنلاح ر

 تاقو هدنح رات ENS ءنکیا یسلاو ناسارخ ندنف

 هاش دان «ندنغن دلاق یدالوا هزوک هتاور ر هلکعا ۲

 يت نیکتکبس یسهلوک هنر هلرما كپلاراشم

 یلکشا ج وز ید یی رد كيك بلآ +
 نیکتکبس دوم ناطلس روپش ندجاودزا وب

 كنيت لآ یروک هشاور ر د

 .وا ماق هنبرپ نسح وا ابو قڪ »اوبا یلغوا هدننافو
۱۹ 



 ب لا
 اکو و ؛شفل وا نییعت هنغلظ؛اح هلع هد بول

 نالعا هدنضارشنا كرل ياما «بولوا فلخ نیکتکبس

 ییتنطلس نیکتکبس لا .هللالقتسا

 ناو 0 هاش نکن بلا هدلاع ره

 (نتیتلاز د وخاب EE 1 هد هس ع راو

rردط وبضم  . 

 ندیا روهظ هدننامز هبوب لا

 اب وا 1 نک

 ه دنتیعف كراع دل و دل أ ع نا

 .ردشعا سیسات

 ردا

 2 هدنن راما د ادب

 | لا نکشکبس ندکارتا یارما هنب ءهدلاح ییدلوا

 هفیلخ ‹قرەنلوب ,IESE تاکرح اط ر رارب ین کس اا نوا |

 خد یهالا مال عیطم یعولحم ردب هلا هللا مال میاط
O E E I 

 ماش «ءهلغلوا بواغم «ب وشي وط هب هب را هل رایتح

 تموکح هدرصم هداننا وا .یدیشجاق هنن رفرط

 (نایر) هدماش ندنفرط نویطاف نالوا هدکمروس

 ندهشفو إظ یاها «بونلو لاو مداخ رب هدنمسا

 هکعا هراداو طبض یاش ینیکت بلا «هلغلوا راب

 نداروا یایر ید نیک بلآ «هحدا توعد

 «شع وقوا هبطخ هنماب یسابع هفيلخ «هلحارخا

 رنک ۱ كنلحاوس هبروس نانلو هدنلا كندطمارقو

 ای ششب# تل ود رب انداع كرهدبا طبض ییرلف رط

 یلکعا ارادم خد هنویطاف کهدرصم .ردشعا

 هت هش رزوا یافو كهللا نیدل زعم هدهرص وا

 شا توعد هرصم یتسیدنک زبزع نالوا شمروت وا

 عاما ‹كرەپھەدىأ تبثما نیک بلآ «هددسا

 و E هنن رزوا كن و ۳ «ندنکیدتا

 نلدرصم ‹كرەدىا قاقو درتع هاب | هطما رق نیکد بلاو

 نالوا شک هل يس هدن ام وق كیاذ 7 هدنسا ره وح

 ۱ 1 ره وج هلکعا هرصاحهدن القسع و بواغم یرلی رغم

 «هرزوا لا تدوع هرصم ,هنی ر زوا یساید ناما

 رب لتیلک زیزع هشیرزوا كلوب .ردس
 نالوت عوقو بودا تع نع هماس تاذلاب هل رکسع

 یتراسح كنيکت بلا هدره 3

 خا بیت

 نیا ه دعابیق

 .هلکقعا رب دش

cosa 2هاب | در نکن بلآ  

 ۱ نویطاف تیام «فاماود كن دب رام و "شمرب و ا

 اکوب زیرع .شعشود ریسا نیک بلآ «بواک بلاغ
 | هصه ك رهدا تیاعرو تم >> هداسلا قوذ هنن

 نم لاو شم رک هی بد 5 رص یر قم هدارواو

۳۹۰ 

 أ

۹ 

 ب لا

 ك ردیمهکح یو ینلک نب بوقع یریزو یددسا

VEهدب رلخم رات برع مش هدنح رات  

 .ردط و یصم هد روص شا

 ایزمس وا ( ( ر ترا ایرنسوآ ( ۸۱0۵۲۱ 1) س ی
 2 ۳۹7 ه دود و رق

 .ردشم رب دتنا

 زا رو سیام)
 .یدیا

 دنه راع ر( ماهلوک ) هد ۱۲۹۸ ءالغلوا ییقر
 :قمربدتیئاط روطارعا ینیدسنک «كرهدبا لتق یون

 یلیخ ید هلا (سافی و )

 «بونارق ترف كنسهعب هلیلظو رک . ردشمشارغوا
 باکترا ك ( ریسک ) نانل و یسیلاو هر وسا هدننامز

 ( لت موییوک ) روېشم «هنبرزوا ماظم ییدتنا

 -الیم . ردشم رید از یالقتسا ههرح وسا «بوقیح

 ینیدلوا شقارب مو رع ندناربم هدنخت رات ۱۳۰۸ كد
 E لکشت ادیت سایر كننکپرب

 لق «نکرک ندنزاغو (سور) ا هینخ
 وا

 (وسات ود فود ) هدنسا وعد قل روطاربعا

 تایه ر نالوا ش

 اه ۱۱ ام
 0 و 7 و ۱ تربلا

 «بول وا لغوا یخ درد كن ربل ۲ ی . رد رویم

 «لزوک» یردار . هدنح را ۱۳۲۰ كلدالیم

 ؛بوذبا سولح هتک هشرزوا یافو كتش رد رف
 -وساو ؛شماعشیقلاق هنساعدا یناونع قلروطارمعا

 - هلوا قفوم هد سیا شعنلاچ هدادزربسا یه رحش

 .ردشعا تافو هد ۱۳۹۸ «بویم

SYSاس وا نوا ال  
 7 را 9 ا وا 3 ۱ تربلا

 مولع «بوقیح تخت هدننافو كنبردب .ردیلغوا

 .ردشلوا توف هد ۱۲۹۵ و شا هاج یونفو

 ای زهس وآ ( ۸۱۳6۲۱ 1۷) س یحدرد
 لغوا كربلآ ینحواو یسهفود

 ا ا هل د تبولوا

 | تريلا

 زا بولس وق هباوش و ده ز هدندوعو « شع

 0ا ۲۷ مهد ۱6۰ و شک هرنسانم

 .ردروپشم هلیبقل « دهاز» .ردشعا تاف و «هدلاح

Albert V ( — ) اب حوا | 
 ترآ یجنکیا «ب وا وا ی تم



 - زد و

 هد ۱۲۲ و ؛شلوا ات راو هنکلم ا

 جوزت یی (هتبازیلا) یزریق 4 (دنومسیجس) روطارتیا

 ردتقم هب هظفاحم وا هدق رط رهو < ؟؛شهریدتب 3

 اا تا هد E ۶:۳۹ ٩ | یلوا

 ایرتسوآ (۸۱ظ6۲۱ ۷1) بس ترا
 (ندنرلق ودیش را ) نزاو شا 3
 یصتلآ كناب کیا روطاریپا بول

 وک ا قیرط ادا
 فکر قیرطو هدعب «نکیشلوا لئا هتشهبنر قللاتید

 شل جوز ییرمق كبيلف یعکیا لارق دو و

 -او كن رلف رط كنلفو هقیجل؛ .ندنفرط یردب ناقو

 لالقتسسا تنک میدیم وا و ات هنکلپل ۱
 هد یا شتشلات هاو نالوا شا |

 ,A رلف رط ةه نکلا ‹بويمەلوا قفوم

 - هریو ماتخ هرلقل ین وفیوا نالوا شلک هعوقو هلیلظ
 . ردشع | تافو هد ۷۱ و نت

 dilî (Albert I'ours) — f ت ترا
 (عرودنار) ن نالوا عناب هب (دسفاس)

 «شغوط دنع رات ۱۱۰ كدالیم .بولوآ یک

 . (داروق) روطاربا .ردشعآ تافو هد ۱۱۷۰ و
 ( هسقاس ) ادتا لباقم هتمدخو مد رای ینیدلوا شتا " 1

 یدنک زکلای هدعب :هددسیا شلری و هنسیدنک یخد 4

 لدب یغوط هلیسل رب آ نزد مه کا كنب دق كلم 3

 لئاث هنیزاسیتما یسلوا عبا هروطاربیا «یشوط

 رشکتیتسیلاهاو تادراو «ءلا راعا ینکلمو ؛شلوآا _

 .ردشقا اب د ربش قو زا و 8
 .N تربلآ

 ۱:۸ 4ند۱6۷۱ بولوا بود
 هب(ایآمو)و :شفلو یک (عرودنار) ردق هنخ رات

 یردارت یراق

۳۹۱ 

 | ناطلس هو شق طض ناتسرا نی 2

 ی
 و کلم و تبقاع فلماود هه راح نال وا

 ترا بیس هتسم وب ا اخو 2

 ۳۹ ۳ رویدنارب هدانالآ (Albert) 2 ترا

 ه دنح ران ۱16 ۹ هر E «ب ولوا |

 ناتسهل .ردشعا تاف و هد ۱۵۲۸ و شوت

 نوه دتا لون ی خدیعد اب 2 (دب ومبیعق) لارق

 ء شعروا 2 رب هيس ور اشا س وک

 یسدنک .یدیشلریو یاونع « یمهقود هیسور » و

 ( ع ربسقی وق ) هد ۱6۵ ۳ ها لوبق ییلناتسن ورپ

 كنغللارق هيسور, . ردشغا ی ین وتفلا راد

 E هیس و ر كنون ندم

 تر
 شل وا باعا هنغللا رق جوتا هدنسل د

Albert de Mec-) — 

  ۱۳۳ 2الکی ځرات

 هددتسا

 رنو .ندنفیدلوا شا ریکلد یسارک كتکلع

 شب «هلدادقسا ند (هترکرام) یسهجلارق هقراهناد
 . رد راشم طاقسا هرکص ندقللا رق هنس

 .ردشعا تانو هد۱۶۱۲ «هتدوع هغروپلک هرکص

E « [ ۵۱1 ) — رواکنح le ]۸۱۲۵۲ 

 (غرودنار ) هدایالآ ۲ ۱ س
 «شغوط هدنخ رات ۱١۲۲ كدالیم «بولوا یسک رام

 .ردشخا ثافو هد ۱۵۵۸ و

 (تنیک لراش)

 هلتروص وو ؛شعشلر هلا هسنارف یشراق ه (تنیک

 ندطوقس

 لراغ) ه دود بول و هدم اک شل

 كنوع فعل وا نهار تنگ فرط هعفد چاق رب

 . ردشعا تاق و :ال وتو بوق نر ذر

St, 2 

 تربلا
 توش وا فسا E ریل

 وقس یرهش (زیل) «دنرخاوا یدالیم مع یکی

1 

 یربه ا روطارءا «هدهسا شغل وا نبيع دل

 كنو ,ندنفیدلوا شا ساقلا قنییعت كنس هقشب
 هنس ویقسب شاب RE ءبودا را رف «هلغمل وب هدنملع |

 روطاربعا «هدلاح ییدتبا ا |

 روا تا دتا و 7 3 ِ
 ریدتیا لک | ر وفقنارف) یمدنرزوا یرب واز و

 | هتنادناخ (نراو زهوه) (

 هد ۱۱۹۵ ندنفرط

 هد ۲۸ كنيحم رفا "یا نر

 سصع یصجوا نوا س .روشلوا ارجا یسیطرو

 هایلیس «بونلوب یاحور رب هلمسا وب ید هدیدالی
 «ندنفیدلوا شا نایتسرخ یرلیدوم قوسح رب |

 ارجا یتسبطرو هدن ۸ كنيم رفا سوتسغا  راکیلوتق
 . راردبا | شمال ندنرط ییرمرف نکا



 بالا

  لس 5 لا Albert 16) — لغرودنار | ۰ ۳

 یب ع رود ار ۵ ۰

  هیاحور هسر قلا د راق «بولوا لغوا 2 (ناز)

 (غ روبدکم) هد رات ۱۵۱۳ .هفلوا زباح ییس

 : نوا نییعذ E (هسنب ام) و هنفاس ویقسب شاب

 بهذم منل E E « هال وبق نسح یرلتوزح و

 «هدسا شعهبلاچ هغم روط یش راق ) رب ول ) ندا

 ی AA روب هقار تسد سرب جد ا

 .ردیسس وم كنت ونفلا راد تروفقنا رو

 رب ماقا هدد الم یف تل تربلا

 نح ران كن رفس بیلص لها كلبا «بولوا سابا
 . ردشم زات

Albêrt le Grand) — لوس | بم f 

 1 ۱ ۲۰۵ ابو ا | تر

 كنايلاسا بوغوط هدن رہش (نکنیوال) كناب الآ هدنخ ر

 نیتال ندی ع «كرەدبا لیصح هدنربش (هوودام)

 رغ كهالسا یالع نالوا شدا هجرت هنناسل

 هفسلف هد هب ول وق هدع و هدس رات ادعا .یدیشعا عن

 سوپقسسپ قلهرآ رو «شهریو ییراسرد دیاقعو

 رایتخا هدهیولوقو ءافعتسا ابقاعتم «هدهسب دیشلوا

 .یدی-شقا تافوا صح هفیلأاتو سیردت «هلا اوزنا
 - وا ۳ 9 a لوا كا 2

 ۲۱ یرات آ .رد شهرا رارنا ضع حاضیاو

 رام جی را ۱

 نشت رلکیلوتف «بودیا تافو هدهیولوق هدنسید

 . ردشغت وا عبط هنن رز وا داد

 .راردنا | رحا یسیط رو RANG كنا

lw) (Prince Albert ) DE E تزل 
 9 یسهقود (ع رو وق هسق

 «شغوط هدنڪګ رات VANS درام «بولوا لغوا

 بودیا لیصحم هدایالآ .ردشعا تافو هد۱۸۲۱ و

 هدنخ را ۱۸4۰ یرکص دک دک دنا تالاک بسک
 جاودزا دقع هلا ایروتشو یسهعلارق هزیلکنا

 ریاکنا

 « صاخ رواشم )»و هنسهس ر فل رم ها لو,

 ك رودنا

 و
 r الصا هاب هيس ایس روماو :شلوا رهطم هنناونع

 هک کس یدال وا ۸ نداپلا راشم

 یهسیش عیانصو فراعمو مواع درج «بویعتر

 | نوا Abe) دن س نکا

NY 

  ۱نسحو هلکعا هب اح

 و «هنلص یرد" |

 لا

 E قالخاو ترس

 1 .یدیشعارف نتبع دل رریلکنا
 ن اب ۴ e 2 مس

 ایا (هموس) كنهسنا رف (۸۱۳۱۵۲۱) ۱ تربلا

 رک رد هبصق ۷ شک هیحات 2 لر

 .اها ۶ ۲۱۰ بول وا عفاو اب راک رم (هرش ۲)

 ۰ رد (هرقنا) یا یسا .ردراو یسل

 ما ۰ هژیلکنا !e ۱ ترا ۰ کا میم
 - هعطد (نوینیم ود) كناشرمآ یر 5

 هدنس هطخ نور دیما كناشرفآ یرکیدو ءودنسس |

 دره ات یا
Albrelg ANI هک رال دوش a 

 ا a ۱ تربلا

 یراکلکب هرد کو دهی كح وک رب ه دن هعطق

 -رواو قلموق .ردشفل و قلهفودو قلتوق هدننامز

 .ندنفیدلوا قوح یرناشواط «بولوا رب ر قانام

 . رد (تربل) هلیسانعم « قلن اش واط ا لصا

Maison: @AIbret) alal r) بم 
 اب رد توپ ما ۰ ۱ تربلا

 نادناخ هصئارف یحاق رب ندندارفا هک «ردنادناخ رب
 لصاو هرادنسم,ل وتو: :شعا تیربص هلیسرادنکح
 (تربلآ ربسووتامآ ) یسس وم كنادناخ و . رد راشل وا
 یراد زنا و تراک ) تفجارفآ تولوا
 (روتسزآ) عقاو هدنسیدالیم رات ۱۱۵ «بولوا

 (هراوا) (ناز) ؛ردشلوا لوتقمو مزهم هدنس هب رام

 ارق كناروا «هلکعا ج وزن یسهراو ثنتموکح

 ید (هناژ) یسهدیفح و یربه ىلغوا كنو ؛ ردشلوا
 كن (یرمه) كوي نداقو ءبوروس تموکح هدءهراوان

 شل وا ربشم هد هشنارف (سویف رازس) ؛ردیسهدلاو

 نادناخ و هد۱ ۱۷۲ یلغقارب ريق رب نکلاپ هدننافوو

 . ردشلوا ضرقنم

Albert-Rivêr A 
 a 8 رور تربلا

 لا كن زفر وک(هراتف راق) «بولوا رینر هدنلامش كنايل

 ۱۳۷۲ هل نون ضرع ۷ ۰

 ولو تصتم هدیفرش لوط ۰"

 ی رکس نوا كکنلف (۸۱۳۲۵۲۱۵) | سرلا

 و نانرلماسر یدژلیم سه ع

 مدآ

 اه نر

 . رد راو یی راهم و

 یاشر ها (Albert- -Nyanza) | م

 كوپ هد رلعبنم كل هدیطسو



ar “sS 
 (ضیبا رح) نالوا یلوق هجلشاپ كاين هک «رد
 بو هزابولک 2 .راتیچ نو ۴ :

 یوص كنلوک (هزنای اب روتقب و) نالوب هدنسسیق
 رب ر هدنعسا ( یراک ) نالوا هدنس هباثم یفایآ ید

 يا دنا لصا ..رولکود هلوک وب سس
 لوا دا «بولوا ( ۲0۷1۵ 1۲216۳6 هکیزن هوو

 (كپسا) حایس ریلکنا نالا ربخ ینیدوجو ترک و

 هيم (هزای ترلآ) هلیسا یبوز كنەيلارق

 - وا قفوم هکمروک یلوک حایس و قم ردنا
 یآ ۱۸ و ؛شعا فیرعت هرزوا تاعوعم «بویمەل

 لئوماس) ح ایس هدنسب دالیم مرا 4 ها

 زکلای هدوب نکل نیا و هکمروک رک 1
 لاش ضرع EE هاب | LE كنس غ لحاس

 «شم همه رگ یني رلف رط یا ورک یک

 قیقح یغیدل وا نرد تیافو قاایف كنب اراک کلایو 1

 .ردشا *

 حس ۳ .اس) كتهسنا رف (۸۸۱۱۵۲۲۲۱۱۱۵) ۷ 1

 ر یک ما و | لیوریلا 3
 (یرزبا) كرو و هدن رز وا یربب (یلرآ) هک ردو |

 «بولوا عقاو هدنرق یسیقالت ةطقن نالوا |
 «یتکم صوصخم هکءریدشت هرم «یسیلاها ۰ ۲

 ها رلن دعم ریمدو نوشروق ىلشم وک «یسهطوا تعارز
 ةحاسم كتاف سا زدراو يا
 هیحات ٤ «بولوا هزم ولیک عبرم 1۷3 یس هی

 نیلاها ۲۰۸۰ و < مسقتم هب هب دلپ و اف ۲و
 رد |

 یکسا كا كنهسنارولف ))A1( ۱۱ یقربآ -

 ندفانصا هک «ردنادناخرب .ندنرلنادناخ

 (یج)آ)و (سیحمدم) تقو قوحرب «هلغلوا ی 1 1
 تاواسو ؛شفو هدهصاحمو تباقر هل رلنادناخ

 .ردشلو تربش هلیفلرادفرط هطرفم تیروهحو

 دنع رات ۱۳۷۸ (ینربلآ وئدن) بوشم هیات و
 | هکمروشود ندرادتفا عقوم ینادناخ ( ی )9

 ا شغل و هدعقوم وا ردق_ ۱ بول وا قذوع 3

 ندنف ٌرط یاداخ (یح1) هد روک ذم خراب «هدهسنا 1

 .ردشعا تافو

 ندسیف یتناداخ یرلآ یادناخ ( سحمدم) نانلو

 .ردیښم | لج دب هسن ار ولف : هلضیلح

 هد رادتقا حقود هدنحګ ران ۱ ۶ ۳ ۵

 ۱ هدافنم «قرهشلوا قنو طاقسا ند رادتقا عقوم

 ندهحزرسنارف و هب هح سنا رف ندهحایلاتاو |

E 
Léon-Baptiste) — &, 4 

 طرت او ا ۳ E ۱ قربلآ

 وا رام رب روپشم یهسنارولف بوسم هتنادناخ

 تافو هد ۱۶۸6 و 2 هد ۱۳۹۸ بول

 ینیدلوا یتراسهم هداعلا قوف هدرقنو مر .ردشعا
 هسنارولف .یدا ربظنب ید هدنایداو نونف یک

 دب رابعم راثآ ینیرہش جاق رب راس كنايلاتباو ییامورو

 یرام نف «یک ینیدلوا شتا نییزن هلیس هب رقنو
 را جاق رب لصفمو لوبقم تیاغ قلعتم هرقنو سرو
 . ردشم زاب جد

 Salomon ها ) —-- نومولابس

 ندنسالع ریهاشم خسات ع Berti) ۱ یربلا

 هد ۰ ۰ و شغوط هدنخ راد ۱ ۵ ء ۰ كداليم بول وا

ldر  — ( Alberti1۵۵0/۲6  ) 

 . ردشم | تا و

 ۱ ۵ ۲ ب وغ وط هدنحگ رات EN | قربل

 لمعر ك (ایول و) E 7 شا تاقو هد

 یس هیفارغح لاوحا كن ایلاتا هيڪ رات

 ما نح ران كنق رط نابهر یني دنلوب بوسنمو

E TEرب  — ) Garrits Alberti 
 «بولوا ندنرلماس ر ر وهم فکنلف

 باتک رب نیبم

 .ردشا تافو هد ۷ ۵ 5

Alberti di ET 
 «بولوا ندنسالع ابلاتا (۲

 شوط هد (هس) هد ۷

 باک تفل لصفمو لکم رب هكا عا .ردشخا
 .هح ايلات ¿

 تافو هد ۱۸۰۱و <

 ردم ناپ یاتک بغل راد

 ولف كنايلاتا _(۸۱ظ0۴۱ز۵۵]از) ۱ لنت ربلآ
Eروپشم بوسنم هنتکم هسنار  

 ۱۵۱۲ و Fg هد ۱8۷ تولوا لدراماشر

 2 ى ا (واوتراب | ارف) ا ثافو هد

 میت ول
EES نئي 3 

 سرلا

 .ردشما تافو هد ۱۷۳۴۸ و «شعوط

Albertini)یابطا كنایلاتا (  

 1 لر و اندر ر وپشه

 یقاعتم هبط

 رشنو عبط رەنلوا مج یافیلات نالوا هدنیل رب “ف

 دوا



 بالا

 ود) كنيلام یاشمآ ( (Albreda) اولا

 1 هدنتس وا عاط هدتس ةو (ن وینیم

 یعایآ كن و بول وا لوک

 ك ر راق هد رلغاط «هدلاح ینیدل وا هصیقكب رم یک

 هلمسا وب هتب قردل وا هدنکح

 (نوسیم و) ؛بورپ دنبآ وص ق وج «ییالوط ندنس هم را

 رو ود هنب ره
 هدنلحاس رع یاشر | (Albreda) ۱ 1 دربلا

 صوصح هرایلاب وروآ هدننکلع ایبماغ

 وا رییس ا بدنفءرط هنا ر هک «ردلحم ر كح وک

 .ردشفلوا ر ههژنلکنا [رخ وم بول
 هرآ ایاپسا با هسنا رف (۸۱۵۵۲۵۵) إس ریل

 )اید ها تیام و یس
 لا نریسق وب و .ردعسا نلیر و رنرمق یکهدنتهح قرش

 ۱۲۰۷ «بولوا یه ورذ (سول و) لح کاو

 .رد راو اشر ی

 -ربلا » (۸۱۳6۲6۲6) هکرل ا دوخاي ۱ *ربلآ
 یسوا طاغ ندن سد ع رک

 یا لب هرمز رمو ال ان اا نوط رم
 (سودیع) «هللاعب ندنغاط ( اتیه اردی) كن هل اتش

 ندرب هدعم ؛بوق آ هقرش ندنغ هج رلکتا كنغاط

۱ 6 

 هنود یرعوط هبیرع بونج «هللید# یتماقتسا هرب
 -رح كل هرم وایک ۱۷ هو رک ههلاتشف يکي «كر

 .رولیک و د هنغامرا (ج ا) ندغاص a ندناب

 ندنسس ع مسا« هک ربلا» ( (Alberca ۱هق ا

 هدایاپسا هلعسا و ‹قرەلوا طاغ :

 . رویال و هرو كوي 1 ۶

 | فرا
 لیس هطآ (رووقناو) نالو هد ربك لمع رگ و هدنسدب

 EEE لاش دل زاغو واو زاعو 4 هدنتم زا لعاس

 -راکزور ره و نرد ك یزاغوب یر آ . رد هلکسارپ

 ینیدل وا نیماكب هدنرید ام بول وا یلهظفاحم لد

 هلرلغاط یلراقو هلرا هپ قلنامروا ید ینارطا «یک

 یا .ردراو یسهرظنم رب لزوک «بولوا طا

 هبصق رت سها و كح وک كن لای دیش هسا یسهلکسا

 ونح ترین یاب كس هعطو ( (نوینیم

 اروا نوک رب « ينس یدادعتسا كنعق وم «هدهسا

 A ینح هل وا لدن رار مش مهد 1۱ كي

dizl (Alberobello) 11(یراب) كنايلاتب ۱ ولب وربلا ا)  

 E «بولوا هبصق رب هدتکلابا ]

 دراو یسیلاها

 .ود) هدیلاش یاشمآ ۳0

۳۹ 

 شد رک دل ا یی

 E مراد تا

 ۱ ت 71

(Alberona) | ۰ 03 (هننای) كنایلاتا  

 3 هحوفو 4 (هج وذ) «هدنتلایا هو

 «بولوا هبصق رب هدنغ هزمو لایک ۲ 6 كن كن رش

 . رد راو یسل اها <

 لاند راق رب "یی ۱ (Alberoni) | قو را

 شو هد ۱13 «بولوا ۱

 اع ایلاتا . ردشقعا ثافو هدنساب ۸۲ هد ۱۷۵۲ و

 «ب ول ار یاب تكنس ۵ ود (مودن و) هدست یسهبر

 لارق ایاپساو ؛شقک هیایاپساو هسنارف هدنتیعم

 ندنفرط یشهفود همرات بیاستا ید هبیلف ی

 یسهدیفح كن هف ود روک ذم « هل وا یربفس دن ردام

 كوې هداساپسا «هلح وزب هبیلق لس ۵ (هتا رم ا)

 شا كلا قوح كن هدهنسیدنک و «شعارق ذ وفن 9

 .یدیشلوا قفوم هدیعب ی(نیسروا) سسن رب نالوا
 ردق هنتلاکو شاب كنایاپسا یسیدنک هجلارق یی

 ٤ب وشر رک هب شن

 تم وکح ئات هد هسا رف د سدا ا قغ رو

 EA E ينشب

 هلا ایرتتسواو هزالکنا یسهقود (نایلروا ) نانو
 ل 0 اا ااا یافتالا
 ۔رش ید رط ندا اسا كني و رل آ لاندراق ءهلغملوا

 .اقیح ندایناپسا ینوربل آ یحص هلیط

 هدعب «بوژک هرهش ند ریش تدمر «هرکص ندقدلر

 «قرهنلآ هبهک اغ تح ندنفرط ابا «هدنکیدعک هبامور

 ۱۷ ۲۳ هد هسا شف وا سحب هزئسانمرب هنس ترد

 ردق هننافو «قرهنلوا هداعا هنسیدنک قالانبد راق هد

 . ردشعا ذوق یارحا هدنولشیا قلاب د

 اید رابم ول A Peri( 1) یحرب ۱ كربلا

 E یا
 هدعد و E (وننصاق) ندنف رط (رحرب  یح رب

 تنس) هدنحش را ۰۱٩و ؛شلوا یسهفود (هتلوپسا)

 و رام) نانل وب هک اج هبامورو هفرصتم هنس هعلق (ولحم آ

 كوي رب كنيطسو یایلاتا «هلکعا ح وزن یب (هز
 زواح هد سیل اتا هدهسص وا

 ودا لوبق

 شلدبهددا تمواشم هنمالسا :ارغ برع نالوا شا |
 دبلج یرارام یشراق « (ناژ) یجتنوا ابا «هدهسیا
 Y0 دص ندنندوع لزاراجمو 5 شث وا روب

 2 لتقف ندنف رط 1 AED ع

 رب (Alberic I) — كربلا

 ر بول وا یبغوا ۲



 هدنسیدالیم ی ران ٩۳۲ ؛نکیشلآ یناونع ینوراب شاب

 ( ناژ ) ىج ر نوا نانو اب تقو وا اتو شم

 0 لغوا يک یو ي دد

 یجچ وا نوا ( Aber ) لر ۳ 3
a ۱یادتا و ندننابهر شد اله "پ 2  

 یوع خیران رب كد هتسیدالیم خیرات ۱۲۱ ندنفلخ
2 ۱ ۱۳ ۱ 

 | كيرا

 سه کع

 هیسلب و هدنتلابا (هیسللب) كنابناپسا

 لوک كحوک یمسا .ردراو یسلاها ۰۰۰ .رد

 طلغ ن ا هن تاب

 رک رک هیوا

 E هتسدام :a فوص ب بآ»] . رد (فاص بآ)

 (یدنک. با

 و
7 

1 

 ناجزرا كنتالو مورض را
 هنساضف هیهافر ,دنغاعس

 كند e ( Aemarle) ۱ ۲ داملا
 وا اضق رب هدنتروهج (اینحر و)

 . ردهزنم ولیک مب ۳۹ ۱۲ یسهیعطس هح اسم بول

 كلام .یدا یشک ۲۷ ۰ هد ۱۸۷۰ یسلاقا
 رب هلعساو ید هد روهج (هتیلوزاق) كنهروک ذه

 هبه رق هدنلوط هرتمولیک ۱۱۰ هک «رویللو تو

 هججاح و .ردر ردق هتمولیک ۰ کا «بول وا شمریک ۱
 نالوا هلا یسالطآ لمح ج «ب ولیکو د رېن حاق رب 4

 تابوت دارو اد ود سه هلدس رب قلم وق جد یطالتخا لحم

 ردیلئاط ناه وص كى ينج بورك دل رلیکو

 .رديلەرطاحم

(Albemarle) 

 ر ي ابا هر اجلا
 5 هل روی تعحارم ةن ةد اف

 |! فنی
۰ 

 هطآ (سوغاالاغ) (

 « سوفابالاغ»] .

۳۹ 

 | یلارق ایلاتیا نالوا یسهجوق یجنچوا كنسءدلاو

 | لقسم کاح كنامور «هلدرط ی (غوه) لسنوورپ
 | روش مکح هنس ۲۳ هلساوتع (سولسنوق) «قرهلاق ۳

| (Alberic دوسخای Alberique) 

 ۱ یزکم اضق هدنسیرغ بوتج هژمولک ۶۰ ك

 ۱ هدعق ومر تنم و لزوک تیا بولوا هرق كویر

 | یخآ تاوه e راقلقاطب یهدنفارطا «هدهسیآ 8

 | هدنتلانا هونح كايلاتا (۸۱۳۵۱8۵)

 | تب ونح هم ولک ۵ كن رهش هونحو

 تل

 كج وک رب عقاو هدن رعآ كان رهن : (هتنج) هدنسب غ ۱

 نم رلامورو یسیلاها ۰۰۰ «بولوا هبصق |
 . رد ر 0 یر لاو ۱

 یرادکح دردرابول (41ط01») ۱ دا ۱
 ندنح رات 6:12 تام «بوس تل وا

 كنايرتس وآ ادا .ردشم روس مکح كد هنخح را ۳

 «نکیا فرصتم هی رتکلم نلید (ایوناب)و (قیرو)

 ینمق لاعش كناسلاتیا «هلزواحت ینیرلغاط بل آ هدعب
 داخا تاب ییربش (ایوا)و «طیض هب راح الب ۱

 هوا كنون (هدنومسور) نالوا یسهحوز .یدیشعا

 یرادکح را (دیبح) نیدلوا شتا لتقو بولغم 7

 -اننا قلشوخرس ناوبلآ «هلغلوا یربق ك (دنووق) |

 رابجا هکبگا بارش لیک افق كلود یو هدنس |

 . ردشم رب دتب لی ی هک یشهحوز «ندنکیدتسا ۱

 (غ ربروو) كناينالآ (۸هلطاتمان) 7
 انو (بل1) مە (تاوتس) ۳ ۱
 هک ءردیشا غال ر ندنابش یتدولسلس (۱و) |

 .ردهدنعاقترا مدق ۲۰۰ ۰ یسووذ عفت دلا
 اینایسا (A1boran) ن eet ۱ رولا

 -ولیک ۱۰ ۵ كن( هب رلا) هدنن ونح كت

 ۱ ۲۲ كنلخ دم یزاغو هتدس و هدنسب ع ب ونح هزم

 4 .ایرفن «بولوا هطآ ك رب هدنفرش هرمولک

 ءزود .ردشینک هزامولیک ۱؟ و نوزوا هرتمولیک |
 .ردنوکس ریغو و قچآ

 دن التو كنهقراعاد (۸۵۱۵۲۵) 1

 اب سم كنهعطق و «ه دنس هعطو | غد غدوبلآ

 ۵۷۳ هک ءردرهش رب یزکرع كتلایا رب نالوا هدنلاش

 رش لوط ۷ ۳۵۲ ۱ ها یلاعش ضرع ۲ ۲۳

 اش لیخو یسلاها ۱۱۷۲۸ 2 رش . ددمقاو حد

 (دتسی) و (غنب رویه) (ع روبل ۲) یتلایا . رد راو ادب |

 0 لیلا

 سر درد نوا ( ۸۱۲۵۲۵0۵ )
 هدد الیم سو ع سونروپلآ

 كسن وفل [ یحجرب نوا یلارق بول وا یسویقسپ
 اط یخ كيوب کیا ۳ هو ینو هاو رظن |

 «شق) اجلا هنالق یصتلآ اا «قرەنلوا درط ندنف

 .یدیشملوا لانید راق ندنفرط كنو و

 شاپ هدلو

 ااا تفو وا

 ندن دل و هدا(نوش وار بول وا جارخا ندامور

 ییامور ندنفرط (ناسونبا) ی1 نالوا اخ كنون

 ققوم هدتبرومام لکشمو «پولوا رومام هدادزنسا



 ب لا
 یعشب ینلخ كنو و «شلوا

 .یدیشعا هد

 | ارفوبلا
 عام «ب ول وا نوک كوي رب هدنتل ایا ا هدنف رط

 ۱ « هربعلا » ( ۸۱۳۱۲۵۲۵ )

 او هدنب ونج هم ولک ۱۰ كن رپش E یسلاصت

 هزبم وایک ۲۰ یو نالوا هبونح ندلامش .ردعف
 راط رب دودسم هلدس رب قلموف ندریکد «بولوا

 اب یبرلوا را یزد
 هد نوج هلیتفو .ردقوح كپ یرسوف وصو
 ج رپ تبنم كبو شموروق یسیضارا بول وا
 اوه هدنراراوح لوک .ردشمک ھن ك یرلرات
 كعد ت كجكد د نقش در تل هو ربغآ تیاق

 رب همنا و جد هدن رلذ رط راس كناياپسا .هلغلوا
Eeراب ییرلعسا كنسیضعب و  

 وص «ارهوبل[» «قرهلوا بيرق ځد هبیرع یلصا
 . رلردنا هان هه دات

 ردكم هل زاغو

 ۔ع مسا « هری » (Albufeira) ارب ةا
 ا درکترو IE ( نسا

 ینالطا طی رح 2( « ترغلا» عن )ور
 و لامس وک o كنب رهش (وراف)و اکا

 E بول وا هبصقرب یزکص هیحان هدنسب

 .رذراو یسبل

 مس

 ریهاشم سل دا (Albucasis) دساق وبلا
 -اقلا ونا) ندنس هیمالسا تا نم

 نلی رب و ندنف رط رلیلاب وروآ هب (یوا ره ز سابع نی مس

 قلا وا» ] .ردطاغ ند « مشاقلا وا» هک نردنسا
 1 . هل روپ تعحارم ها سن یو اه ¢ 3

 |قرکربآ س
 ندن ران اد وبق روش دو ردشمامهنل وا قف وم

 رگ روب یکسا 9

Auer)ندب رع تمسا و(  

 ا هد كس دا رهاظ ینیدل وا طلغ

 هدن راد ۱۵6۳ داد رام

 راکت ز هد ۱۵۰۳ ادا .ردشغوط هدن رق (هنوبسېل)
 (تکس) ك ۰۷ فدک یتسهطآ
 هلکشا و دم ره هد ۱۵۰۸و یییرهش

 یو دخ كرن اک لیس رکترو ی هدرلفرط وا هد ٩

 یو ریش (اوک ) دوخای (آوغ) هدنلحاس رابیلم «بولوا

  ANOةرب رج |

 ۔هطآ بی دن رس ئ AE نوت هل ذ ایا کرو طض

۲۹۹ 
 -اعا هامور ی (نابروا)

 (لیتنآ ۶۱ . رد راو هبص ۱

 ۳ لحاس ییکلع (اوغاراقی) كنيطس و یاشمآو

 رب «كرەدبا نابن ندغاط وب او ید ی | رب لتسنم ندنرارا دیکح

 . ردعما ۱

 ی و طیط ییسهربزج كنس و یس

 ۔اتسدنه هد۱۵۱۵و ءشلوب ترېش رب لوچ, هدب رعو
 لغوا . ردشتآ تافو مد رهش (اوغ) روکحذم كن

 . ردشمزای ینلاح هجرت كنب ردپ (قرکو بلآ سن : وفل آ زلب)
 اهد هليا (قرکوبل1) هنن بوسنع هنادیاخ وب س
 هم یرروهشملا 3 «ردشعا ر وهظ مدآ چاق ر

 (ورد) « رادغ» یلارف هلاتشف هدنخ ران ۷,۷۲ ۵ مراد
 شا نایصع رلکمش ود ند رظن کیا یربزو ك
 -راق هرليلکناف هللا (قرکوبل آ سنوفل آ ناوج) نالوا
 ۱۹۲۸ هدنندوعو شلردن وک هبهظفاحم ییایلپ زارب یش
 1 هجلشاب كلالتخا ندا روهظ هدریکتروب هدنخ ران

 .رد (قرک و بل سایتام) نالوا شقلوب ندب رالعاف
(Albuquerque) | « 7بغ كنايناپسا  

 هدنن رق یدودح رب 1 نو هدنف رط ۳ فر

 بول وا دبصق 5 یکم او هدنتلابا (ز واد ا)و

 ۳ .ردراو یروسس را بارخو یسیلاها ۳-۰

 هدنتروهچ « ن کم یی » كندعتج كلام ھما و
 و هبصق كوكو نالوا شف و لتیمها یخ دلو و

 ی ی تی
5 E 

 ی و راو اا ر و تیا ا د یک

7 

۳. ۴ ۳۳ 

 1 كح وکر بد ديانا (هدناربم) كنايلیزا رب یک ینیدن

 هدنف رط بع كن ریازج

 ر هطا كحوک ماطر ر هسا و ید بیر 3 هنسف

 . رویت و
 رم هنلابج ةلسلس بل ۲ (41114) | هلوب 1۳

 كنء رحم وسا هک «ردغاط رب طوب
 هزم ۳۶۱۵ بول وا عقاو هدنسهیحا (نو زیرغ)
 وب (دلوبلآ) هدنن رق كغاطوب -- . رد راو یعاش را
 ءردراو زاغو رب هدنعاش را هزبم ۲۲۱۳ هلم” | ی زاغ
 وب یرم كنهداج كو رب هدننامز رلیلامور یکسا هک
 لکم كج هلي هک ها رآ د یدع ۰ یک ینیدل وا ش ۳1
 9 دلیعسا یر (هل وب) ۱ 1) ور . رد راو یسەسوش ر

 هنغام ربا (نیر) )® رکص ندک دشا ناسا ید هرد جاق |

STE 

 .ردراو یسلاها ۳ 1

Tyیساضف (هلوبل۲)  oند هب دلب راد  

 یالع 9 و ۱ اولا
 لوط د ه ددمه ۲ لو تا ۹

 نایرب و ندنفر ط رایلاب وروآ 0 (رشعم وا) نال وای ءحاص

 1 روم تعحارم در سو داف ) صاف وا « |



 كنلف «بولوا ا یدالبم وب : رضع ىج ۱۸ كنان ولوت (۸۱۲023) ]

 ) Albuhera ) هر ۳

 [.تعحامم هنسهدام « ا رف وبلا »]

 ) كندسنارف (۸۱۲ دوخاب ۸10) ۲
 «رد رهش رب نالوا یزکم كنتلایا (نر

 هدهووار لزوک و هدنراس لحاس كنم رب (نرات
 ؛بولوا عقاو هدنونج هزتمولیک ۷۷۹٩ ك و

Vt۱۰۰۰ ءیرابتکم لک «یسیلاسها  
 ترا ءیسهناخهزوم «یسهناخنک یواح" ید

 -اکیلبیا یر ناخ رکود «یرلتیعج عیانصو تارا
 تچامراپساو تاجوسنم عاونا راسو زب «یرلا

 یتراج هریاسو نیتیز ءبارش «تابوبحو یرادقبرباخ

 ریکنانزح ءبولوا هرزوا مدق زرط رهش . ردراو
 ی یهاکح ر رفت ا PE f ب

 مسا بولوا ربش رب یکسا .ردراو یرااسی
 كسلدنا | هد را ۱۱۲ كنه وب ترعه . دات

 دم بوک هنيلا كنیلسم ةازرع نالول یزاخماف

 _ .یدیشلوا یزکم كنغلتن وق (ورتیلآ)
EEذوفن كپ كن هسنارولف (4271)  

 یجدردنوا «بولوا ینادناخ رب یل
 ما ربلا ییفرط ناکداز هددالیم یصع یعشب نواو

 و هد همص اع هل ران ادناخ قربل او سی دم و شا

 ( یجملآربب ) نالوا یسسوم كنادناخ و .رد قفل
 ؛شعشیراق هتموکح هرادا ردق۰۱۳۷۸ ند ۷۲

 ران وا ءنکیا هرز وا كا بولغم نوتتس ییرایقرو

 سام ون ) یکی كنو هم .ردشفل وا لتف ندنفرظ

 ہلا ہداچآ ههرادا سأر ینادناخ ( یجبلآ وتسام
 ۱۶۱۷ ند ۱۳۸۲و «شلآ یباتتا كنس ةع

 كنو دس  .ردشخآ توک هرادآ راق 6
 ۳۳ ار هد ۱6۲۹ (یصبلآ ودرانر) یلغوا

 رغ تاثشت ماطر ینتموکح هسنارولف ی

 لغ سیم دم هد ۶ نوهکیدتنا قوس هب هلوقعم

 داداتو شفاوا ی ھی دوغ هو یا کک
 .ردشلوا بس هنلابقا بورغ كن

 : (Albizzi | | یچیلآ

 EE شهاش اب هد رخاوا ید دالیم |

 ر دبه

 صسیع ER رد نوا 8

Av 

 أ .

a ¢تح یاب ر تش رلح ینب دنل وب توسل  | 

 ب لا
 نوع دوا شمزای باتکرب ردا هسیاقم هلا یسیع
 - وربو «شلوا بس هلافو ليق كوي اراصتلا نيب
 های رعت ید ك (رتول) نالوا یدحوم كغلناتست

 .یدیشما وا

 او سلا

 E ردشلایا رر یکسا هرزوا قملوا یواح نل

 - وا هدلاح یییدلوا دودعم ,نندنسهطخ (قودکنال)

 ترعهو «شک هنلوا هرادا هاب رلتن وق یدنک یر ند هن
 یک ا دهن رات ۱۱۶ ندترا ۱۲ گکهون

 ةد دن لنس هیمالسا تموکح

 ( نرات ) كنهسنارف (۸۱۲:۵0015)
 ۔اوح ضعي اهد هد راوح وا هلیتل ایا

 دادرتسا ندنفرط یفللارق هسنارف .هرکص ندقدنلو ر

 تاو *شاوا قاتوف و و

 هلیعسا (نرا) یمظعا مسق «هدن وغل كنب راکلکی هرد

 ( یلآ) نالوا یعدق زکر م «قرهنلوا ذاختا تلاپا رب

 رثکا كتلايا و .ردشلوا تلایا زرکرم ید یرهش
 تدم ندنرلقدلوا شا لوبق ینلناتستورب یسیلاها

 ك «بولوا ینادیم هیبهذم هدندش تابراحم هدیدم

 .ردشلوا رادهکل هلرلناق شود هنابصعتمو هنایشح و

aطب 22 كنه رحم وسا (۸۱۲ء) ۱  
 ځروز هک ءردغاتط ر والس یخ "

 یراسب لحاس كنبربن ( لیس ) و ایزاوتم هل یلوک

 - ولیک ۲۰5 یوط «بونازوا یرغوط هلامش هجنیوب
 (غ ریلتوه ) نالوا یسورذ كسکو كاو زنم

 . ردهزنم ۸۷۳ یعافن را كنسهب

 | سونیپل

 E امور هدن رلنامز (دوموق) و («لروا یرام)

 ك (سقانیترب) هدنخ را ۱٩۳ كدالیم «بولوا ندر

 یادیاموف لرکسع نانلو هد (ایار) هدنلتف ع وقو

Clo- ) چچ سویی سود ولق 

(dius Septimius Albinus 

 ووطارمعا (روس متبس) هدامور ندفرط رب بغل و

 -اریعا هدایناترب یسدنک هدندفرط رب E ینیدل وا

 یا نالعا ینغلر وط

 .هدهستا شا هعساقم یلام .كرهرسوک ارادم

 اکو ادشا (روس متبس) و

 رساو بولغم ءهلا برح نالعا هنسیدنک هدعب

 .ردشعا لتف OFAN «بودا ۱

 سدع ی رکس نوا (۸1۵10۷6) | و
 ر وپ سم و 0 هدام ه دن د

 0 3 شەر ر دشیخ بیہظ



 تب لا

 یسا ( ۸۱۵۱۱۵۲۵۸۱۵۵ ) 1 لا

 هاا شوت وآ كنامور شسواوون

 . ردد وح وه یس دیصف جاقرب را 9

 ٤ ول نا 5 1 ب | ندن راماس ایلاتسا ( ی

 شغوط هدنخ را ۸
 .ردشعآ تافو هد ۱۱۶ و

 بونح كنهسنارف (۸۱۵10661) ۱ ۳
Eو را  

 (قسویبا) هد رلاروا نوک و . ردم و یکسا ر نک

 .ردراو هب ات

 صوصالعو كنهریلکنا (۸۱۵:00) ۳

 مسا كن رافرط قرش و بونج 2
 چاق رب ید هدهمقجم كلام هلا

 .روینل و هبصق ی

 ( ۵۲۲۵۱16 Albion ) — یکی ۵ ۳1

 نوع کالا یاهربآ دل قو
 لامش كان روفیلاق زکلاب (رخ مو «هنسهییغ لحاوس

 .ردکوریم نوکو «بولوا مسا نایری و هنفرط

 كسکو كا كنس هعطق او روا ا |

 لا كن هعط و «بولوا یرلغاط) <

 فصن ۳ و .رارودا لک یتلحم ۳

 سا ۸

 ها هه تار بابا: یفرط لات لای
 .رویدیا قیرفت نداپالآ و

 قرار ندادلتسلس كوي ر هلن ی

 هونج ییرص كتهلساس وب

 ندنتسوا كنیرهش (هسین) هدنسي غ بناج یزفروک
 هدنلع نرد كا كن رفروک كېدو «قرهالشاپ

 هدلوقرو «رولوا یېنم هنچاح ( ورتراق ) نالوا
 ردفق هنن رهش هاب و اب قرهازوا ییغوسط هقرش

 هونج ندنرانک ییا كتربص و .رولوا لصاو
 :اتسا یر ه «روب روا هتعس نوزوا کیا یاو
 (نینیآ ) نالوا دتم ردق هنج وا رب وا ندنحوا رب كن ایل

 همسه ر رح هبش ناقلپ ید یرکید و ی اقا

 ات هلن رمان سودښ و راش ندفرط رب و «بورک

 ید ندفرط رکیدو هنجوا كنسهربزج هبش هروم
 و .رویلوا دنع ردق هریکد هرق هلیما ( نامقلب )

 بلا لصا هدلاح یبیدنلوا رظن فرص ند رهبعش

 هلیموح وا شوق هغ ندقرش یلابح

 : زدط د یعاشآ

 ۰ هرآ یرلتلود رسوا و ایالآ «ه رحم وسا 6 هسنا رف

 یلاتا رلغاط و ند و ید یتعسو

 ۱ وک ۱ ۱ د

 | نالوا ها ندونح «بولوا دم هدلع كل هزم

۳۹۸ 

۷ 

  هدنسه روا ات كنيطسو یاب وروآ هلهحو وو هدنس

 . ردعقا و

 .كسکوب ردق یرلغاط اشمآو ایسآ یرلغاط بلآ

 هن هروک هنس هعطق اوروا «هدەسيأ کد 0

 مو ناشل نیل اها ك 7 «بول وا ز نا تا وا

 -روا كنابوروا هجنسهیعیبط لاوحا كنيضارا درکو

 وروا یرالبام .رویئوط ینیرب لصاف دحرب هدنس هت
 ندن راکستا «بولوا دتم یرغوط هنفرط ترد كنا

 هنن زفر وک كیدنو (عجییدآ) و (وب) ندرارهن ندا ناعب

 (هنوط) و هیلاعش رګ (نیر) «هریکد قآ یرغ (نور)
 قرط بونج كن رلغاط بلا .رولیکود هریکد هرق

 هدنلاش كنسهووا اید رابمول « بولوا برصو كد

 رب تانک ور یناز وا هنیوب
 لاش «بولوا هدن ر وص لئام س رب هنئا قرط

 لاش .ردهدنن روص راوبد

 قاطرب هدنرلهرآ یرلهبعش نالوا دتم ایزاوتم یرغوط

 .ه رج وسا هک ناروبدیا e رارابو رلپداو لزوک

 ام ناشر ىع بوسنج كنهریواب هلو كن
 حقن رم یه روا كرلغاط و .ردهفا و هدنر زوا

 ۔ابع کک قاط رب روتسم هلراق هدنروص یادو -

 کوب لا هدنفاصتلا ةطقن ران و هک ءردنر

 ؛ روینل و یعاط (درانوغ تنس ) نالوا

 یرلکس
 هد راق ون و

 .رودیاناعب ندنرلناپ كنو قامریا ترد نانل وا رکذ

 ینیدل وا یکسک و لاكنب رلغاط بلا (درانوغ تنس)

 هدنود یرلهورذ عفثرم كا كني رلغاط بلآ «هدلاح

 .زد رهورذ (زور تنوم) و (قنالب تنوم) نالو

 ترا ره اا ف کو ا درا وغ تبس

 یعاشرا ك (قنالب تنوم) «هدلاح یتیدلوا هدنعافت

 نریو دیک هیایلاتا ندهرګ وسا .ردهزلب ۰

 -اشرا هزم ۲۱۱ ید یزاغو دراوغ تنس

 ۰ رد دنع

 هدوا هک ءودواف یبدصاخ ر ف راغاط بلآ
 زیدلی بوج ا لیکشت راهسصو راترص زود مظتنم

 هد رک ص كرو «یسشابص راعاعش هفرط ره هدنلکش

 برو یو سپ ددفرط ره هدرلعاعیش و درک
 ۳۱ ۲ رو و جو اورد لکشلا

 ند رالع كسکو لا «یسوا روتسم هل ز و و راق هدب ر

 وص

 ی راو وب «بو وف كن رلنيغپ زو و راق تفو تفو ۱

 هدهرگ وسا كرك هدنرلتلآ كراغاط و صوصخا لعو |



 لوک دعتم نانل و هدایرتس وآو ایلاتبا هسنارف کرک و
 بلاج و اشا نایاش هن راغاط بلا ییافانیم هرظنم

 هم ۱۰۰5 یعافترا كنیتاسلس هبروکذم لع هک
 - رط قرش يرهالشاب نداروا .رودا لازش ردق

 لوط كشرب ره ندر لش ون هک .نولوا و
 هجو رب یعاقن را 1 رزاغو و هورذ نانلو هدنرب رهو

 )-Apes N4۲111 یس ېلس بلا لحاس ۰۱۰ ۰...

 ندونح هدنسهرا هسنارف هلا ایلاتبا 5

 ند زاغو (ود راترب ناس) بول وا دنع هل اش

 .ردهزیمولیک ۱٩۹۰ ردقهنغاط (وزبو)

 . هرتم ۱۷۹۰ ( یزاغوب هدنن )

 . هرتم ۲۹۷۱ یغاط ( یارتساشن[)

 . هرتم ۲۰۳۱ یزاغوب ( هریتناژرا )

 . هرتم ۳۲:۵ یزاغو ( ولي ) ١

 . هرتم ۳۸:۰ یغاط ( وزیو )

 (۸. 00۱۲1605) یسالسلس بلآ نای وق ۲

 ند ونح ی هسنارف ها ایلاتسا هل

 تن وم) ندنغاط (وزو) «بولوا دم هلامش

 . ردهزیم ولیک فرو ردق ه (سینس

 . هرتم ۹۸۱۵ یزاغوب كنغاط ( هرون+)

 كا كنقيرط نویل وپا هد ( سینس تنوم )
 . هرم ۲۰۹۰ یلحت مفت

 . هرنم ۱۳۵۵ یلنو لوب رامد

۷ 1 1 ۱ ۰ 

 ۱۳1۳۳ کا

 1۳9 (Grées یسهلتسلس بلآ 0 ¥

 ندا ونج RE هسنارف هلا ایلاتا هنن

 تن وم) ندسرنس تن وه بول وا لہ هل اش

 . ردهرام ولیک ۰

 . هرتم ۰ یسهورذ ( ها وال )

 ردق « (قنالب

 هرتم FAA یسهورذ ) هصاو دل وب «

 .هرنم ۷ یدیک ) درات رب تتسكچ وک »

۲۹۹ 

REN 

 “ ا 2 8 ا
۱۶ 

۱ 
 أ

 پ لا
 Jail ,(A. Pennines) بلا نت 4

 ندیب ونج بر هدنسهرآ ه رګ وسا هلا ایلاتبا
 ندقنالب تنوم «بولوا دتم هبلاع قمش
 . ردهزنم ولیک۱ »۹ ردق هنغاط (د رات وغتنس)

 .هرنم 1۸۱۰ «غاطقا» یعی (قنالب تنوم)
 . هرتم ۲:۷۲ یدیک (درانرب تنس) كوي
 . هرم 1۳۱۷ یغاط (نیموق) كو
 . هرنم 11۸۲ یغاط (نورس)

 . ٩4۱۰ هرتم یزاغو نورس

 .هرتم 1۳ «غاطهبنی» ینعی (زور تنوء)

 . هرتم ۲۰۲۰ یزاغو (نولیس)

 )A. ]6p0111 یس4 سلس تلا نایت وېل ۵

(ennesدر ه رحش وسا هلا ایل اسا هلن  

 «بولوا دن هب ونج قرش ندیلامش برغ

NISد روا  

 .هرنم ۳۰۰ یه و رذكنغاط (درات وغتنس)

 . هرم ۳۲ یسهورذ (نورارتسنیف)
 . هرتم ۲:۵۹ یزاغو (هقروف)

 . هرتم ۳۳۱۵ یغاط (هلودا)

 . هرتم ۱۹۱۷ یزاغوب (هینامقول)
 . هزتم ۲۰۰۳ یدیک (وشیدران ري)
 ۰ هرتم ۲۸ ۰ یهدورذ (نکو لیسا)

 . هرنم ۲٩۱۱۷ یزاغو (نکولپسا)

 . هرنم ۱۸۱۱ یزاغو (هیولام)

 2 هرتم 15: »۳ یسهورذ (انینرب)

 . هرنم ۲۳۳۶ یزاغو (انینرپ)

 (A. Rlé114068) ءیسهلسلس بلا قر 1

 ه دعد و A EE ۵ رک وسا دا ایلاسا ادتا

eچ رب رد) ندنغاط انی رب ءبول وا ( 

 . رد هزم ولیک Nie ردو هنعاط

 . هرم ۳۹۰۷ یغاط (عجسرلتروا)

 . هرنم ۳۵۵۲ یغاط (ولمادآ)

 . هرئم ۱۸:۵ یزاغوب (نخد)

 . هرم ۰ یزاغو (رترب)

 . هرتم ۳۰۸۰ یغاط (عیپسن رهیا رد)

 ۱ )۸.04 068¶11) یسلسلس تلاقي راق ۷

  HEا یعهطخ كدن و تكیایلاسا ا :

A بولوا لج 2۵ شش ند ع ہد س» 

 ردق هنغاط (ولغر) ندنغاط جون ۱۸۰

 رد هزبم ولیک ۰

 . هرتم ۱۲۲۶ یزاغوب [خالبوت)

 . هرنم ۸۱5 یزاغو (سیورات)
 . هرنم ۲۸۲۱ یغاط (ولغرت)



 هی

 پلا

 . هرتم ۳۷۵۹۰ یغاط
 .هرتم۸۸۱یاغوب (غنیرع") هدهروکذم ةبعش

 (A. Julienne) یسالسلس بلا ایوب ۸

 یرلهطخ (ایزنسا) هاب (هل وب راق) كنا وا

 دم هب قرش بونح ندی ع لامش هدنسهرا

 هنغاط (یراوتب) ندنغاط ولغر بول وا

 ۱ . ردهزنم ولیک ۳۲۲۰ ردق

 . هرتم ۱۸۳۱ یغاط (غربنشا)

 . هرتم ۱۱۱۸ یزاغو (لیدرپ)

 . هرتم ۵۲۰ یزاغو (غربشلدآ)

 هبا ابلاتا «هرزوا یفیدلشالک ۲ ندلودح وب
 نالوا هدنکح دندس دس رب هدنسهرآ ان وروا 2

 ا نیا هوا رک شا او

 رب هدنرارپ قوچ رب «بویقگ هبیزود رب یسهلسلس
 هدلرلن وب «هدهسروبدیا لیکشت رادیک و رزاغو قاط

 «بویلوا دعاسم ك هروبعو رورم یرلیعیبط لاح

 یحاق رب قو «ردراو یرلموروح وآ یتشهد
 .ردشلنوق هلاح كجهلي هلی هللا هبارآ لیلا ناسنا

 چاق 2 «ب ویمهل وا منام ید هنطالتحا كرالوب ربمد

 د هدر کیاو ندتسوا یطخ رفودنش ندنرب

 ۱ A وز کاج رک میدن تل
 تكنهرضاح تیندم تولوا یرالن و (دراتوغ تنس)

 رم یاسر هاش وم
 عافترا یضارا یراقدلوا یواح كن راغاط بلآ

E Eریلی هنلوا میسقت همرص حوا  : 
 بونح ینعپ ندعاش را یکیدمهشبش كغاب هرص یحرب

 ه دن رط

 تاتو EE ‹قرەالشاب ندعافرا كل هزبم

 ۵۵۰و ۵۰۰ هدنفرط لامشو ۷۵۰ و ۰

 رلغاط قعلآ نالوا دتع ردق هعافنرا كل هرم ۰

 لزوک تیاغ هک «رد راهزد و راب ها رلکنا عاطو

 هعوسنتم بایوبح هدهرص وب «بول وا رارب نیشنلدو
 ره یعاونا كنیرلح اغآ نامرواو م راجشا هلا
 كحوک لزوک تیاق «هددسیغ وب نره سج و

 ر
 ندرب یکیدت» تان رص یک ر هرص یجکیا و

 «راقيح ردق هعاش را كل هزبم ۳۷۰۰ «قر هب الشاب

 ۱ ید یرلج اعآ ضعب یک ماچ صوصح هبهد راب ملاقا و
 ۱ - اعم وب . رد ر وتسد هل راعرم دا ساب «هد هسي | راو

 تاناویح «هد هسلا كريس و صد ردو رھ یوا لر زا

۳۰۰ 

 | (زقولغ سورغ) هدنسهبعش بلآ (قیرو)

 کوک
 ر ۱

  -اویح نایالتوا هدرلاروا «بولوا عفان تیاغ هدنقح
 2ا رس تالوا لصاح ندو اوسو ثا كتان
 و یغاشآ تو و .ردربطنب یرلل وصح ی

 . صوصحم هویوق زکلای یرلیراف ویو هریغیص یرلف رط

  هبرقو رېشو ؛رویناسب تاناویح یلیتیک «یقردلوا
 . یجچوا .روهنلو یراهبلق نابوج زکلای بویفل وب

E Ts 
 ارد ا ردیف هطورذ كنکو دا |

 «بویفلوب تابلو ناویح هدنوب هک ؛ردیواح یر |
 ۰ یراک دقنا دیلوت راراف نایلوا كیسکا شيق زاب ق آ
 ایحاو قس ینیرلفرط رثکا كناب وروا هلرارمم د دعتم
 .رویدا

EFبونل و تلایا حوا هما وب 2 » 

 (-Alpes Mari « بل | ىلحاس » هنر

 ؛(ظ2996و ۸۱۲6۹) « بلآ یعاشآ » هنیرب 9

 رید (1320165 ۸۵۱۵89) « بلآ یراقو» هددنرب

 .ردعقاو هدنرکتا ییرغ كنب راغاط بلآ هدیحوا هک

 | بلا
 شمع هبهسنارف هد ۱۸۱۰ بولوا یتلایا رب عقاو

 نالیرآ ندشتلابا (راو) هلیغلت وق (هسی) نالوا

 ندایلاتا یهسنارفو «ترابع ندنساضق ( سارغ)

 .ردعقاو هدنکنا یرع كنسهلسلس بلآ ییحاس ناربآ

 <" و یامش ضرع ۳ ۳ با 6۲ ۳۰ تلایا و

 وا مقاو هدنسهرآ قرش لوط ۵ ۲۰ ما ۰۰

 یلاس | ال ااو افت پول
 هم رللایا (بلآ یغاشآ )و (راو) ًابرغ .ردشل ربآ ند
 هحاسم .ردطامو دودحم هلرکد یا ید ًابونح
 یسلاهاو .هزمولک عبرم ۰ یسهیعطس

 A اف لک ساک ردیف ۷

 هدنسنف رش ب وئح ام كن هسنارف

 بولوا هدنلحاس کد قا یزکرم .رویشود یشک

 (دتلس) تالوا 0 هلبتءالمو تفاطل ل:یسا وه

 «هددسا قاغاط هرزوا تیموع یسیضا را .هردب رپش

 لزوک تياغو روتسم هلراع مو رلنامروا ی رلغاط

 تبنم تیاغ هدنرلتهج (سارغ) و (هسین) یکی یدل وا
 یاهلوزفروک جاق ر للحاوس .ردراو ید یرهووا |

 و «بولیربآ هبعش جوا ندنسءلسلس بلا .ردواح

 ءرارولوا دتع یرعوط هونج ندلامش هدنحا كتلایا

 ایا ردنا لیکشت رایداو لزوک اط رپ هتک ناو

 ۱ تا کت دا رسا

(Alpes Maritimes ( — یلحاس 

x vê 
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 هریکد هدنف رط ب كن رهش (دسین) «قردلوا مم

 كنهسین هدنفرط لوص دربند .زرولوا ب
 (دینایس) ید هدنف رط غاصو ؛(نوناب) نک ن دنا

 و .زويقآ ید رې : كح وک چ وا رسا ( بول ) و 1

 هدهسا لولا عیرس و شاپ هد رلغاطیسا وه كتا ]اب ۱

 - زور قّرش لاعشو لاش یرللحاسو یرلفرط قعل 1
 لدتعم ك نیشیق ص وصخ الع «هلغل وا لهظذاحم ندن را ۶

Eلیدب نوعا شيق كنابوروا نوت هکلبو  
 «موزوا هلاهعونتم تابوبح یال وصع . ردی رحم اوه

 ندهراسو نونو دود «نوتیز «نوهلا «لاقتروب
 كڪج قوح كن نوهلاصعتسا تایرطع . رد ع

 قرط راسو یرهداج و هسوش پرش يو ۱

 لوب ریمد ندیک هیایلاتپا ندایلسرام :بولوا ,
 .رک هو لحاوس هدنتهج

 .رطع عاوناو یوص تج هعلشاب یتراجتو یانص
 هویم «پارش یا نوسز و لا ا

 - وا بکر م نداضق جوا تلایا . ردمصح+ و ۱

 ( هینهژو ) و (سایغ) «(هضعس) یرازک ره بول
 راد ۱۵۰ و هیحا ۲۵ اضق چوا و ررر

 «بول واكيل وتق "الماک نابهیسیلاها .رد واح ی هیدلپ
 .ردنایلاتا یمسق رب"

 ی | پل كن هسنا رف (25565 ۸۱065) س ىغاشآ

 ایل ات اهلیس هلسلس «بلآ لحاس» قرش بول وا تا ]

۸ 

 دنتهح بوتح ید 2 3

 ؛(زولقوو) برغ «(راو) ابونج ؛ردنهدربآ تدخلا
 دودح هایرتلابا «پلآ یراق وی»و (همورد) ید ًالامش |
 لوط نالوا هقرش لاش ندیرغ بونح .زدطامو
 یبظعا ضرع ؛بولوا هرتمولیک ۱۷۵ یمظما
 1۹۰ ٤ یسهیعطس ةحاسم .ردهدنرلهدار نصت كوب |

 «ردراو یسیلاها ۱۳۹ 2٩۶ «بولوا هرتمولیک میرم
 EE TE ہن شاب هزتمولک عیرح رک

 ندیم یسهلساس بلآ هدنس فرش دودح تعلایا 3

 ةا

 روا كتلايا یرغوط هرغ «بولیریآ رهبعش قوخ و

 ۳۰۰۰ یسیضع كراةبعش و .لقلوا دن هنحوا

 | یژرهش (ناق) و (هسین) . ارد زاتع هللا اوه رب مالمو

 | « بلآ لحاس » هلی هبعس رب ك4 لس وو ءند 4

۱ 

 ۱ رب ندتشالایا E 2 بونح

 | تموع ندشدلوا تّرضو تو 9 8
 | كرلغاط و بولوا قلغاط یسیضارا كتلایا هرزوا

۹ 

 پ لآ
 2 .روینلو ریداو ماطر نرد و راط E ۱ هربن ر هلیع-ا (راو) دیشب ر ۳

 ییدیرا راراق .ندنغیدنلوب روتسم هلراق ید یرللحم
 رايس لتشهد و یلریخ ك تقو یقتیدغاب روغعایو

 . ردلکد ییکس لباق هددكب ی رالم کا لصااو ؛ راقآ

 بلا یربن (هسنارود) ندنرلعیات كنغامريا (نور)
 - دشال وط تسهیل امش دودح كتلابا ات اعبت ندتس هل سلس

 كرهکندنس هن روا كنمسق ییرغ كتلایا .هرکص ندق

 یرلکویپ كا كرلن ون هک ردا ذخا ځد رارهن قوج رب
 (دسا ) یکهدهرواو a ی هدنف رط بونح

 هدنس هاشم جه عیانصه ه دنا كلاي . رد را رپ(هن ولب) و

 فیس هدعاس مدع كنضارا ید هتعارز بول وا

 هعونتم تابوبح هد رلیداو ضعب و هد رل قلا زکلاپ
 ا مدابو نوت ز هدنفرط بونحو ونک هلا

 یورت لس اپ تكتلایا و .روینلوا سیعو عرز

 مانغا ردق ۰۰۰۰۰ نیزای «بولوا ندمانغا

 هل رلقاج وا مرمو ییداعم .رونلوا قوس هرلغاط
 یس رکا كن رندعم هددسیا قوح یراوص ندعم

 هرزوا یناهحو تلایا .ردهدقمافلوا جارخا نالا
 : رروسعتم

 . هبیدلب راد هیحات اضق

 و ٤ هت ولس راب

 ٦ ٤۸ هب التساق

 ۸ ۹ هند

 0۰ 5 هکلاقروف

 ۹ ٥ نورپسس

 ند راهبصق كج وک یرازکرم اضق یک (نورتسیس) و
 .ردقو یرارهش كوي كاایا «بولوا ترابع

 یطح لو ریمد ر كلاي بول وا 3 :eR یرال و

 . رویلپ رآدبعش كح وک ییارب ند واو لر ی 2

 .دسنارف (5141188 ۸۱008)  یراقو ۳ ار

 نا الایا یک هدنتهح ینونح قرش ك

 . ا ندنلابا (هتیفود) کتسا یمطعا مسق بولوا

 لا دنس هطخح (هسن و و ر) جد یعسق كح وکر و در

 شرع: ۵۲۸ لا 4۶ ۱۱ تلایا و .ردذوخأم
 قرش لوط ۶ 5۲ هه لا ۳۰۱۹ و لاتش
 eT ا و من ی اه تاسف ۳



 فیل
 «(هرزبا) ندنف رط رع

 یسهیعطس هحاسم .رددودحم هل رلتلایا (بلآ یعاشآ»

 - اها ۱۲۲ ٩۲ «بولوا هزنم ولیک عبرم 0۸۹

 یشک ۲۲ هنشاب هزه ولیک عبرح ربع هک ؛ردراو یسیل
 قاحلاآربخا كنهسنا رف ءیسیضارا كتلایا و .رشود

 در لا كتلود وب مه رکص ندآوواس ینید) وا شعا

 -ازوا یرعوط هبرغ كنسهلساس بلا «بولوا لحم
 2 توت هک هو واع نکن دش اط رب نان

 (روان)و (وولپ) نالوا هدنفرط لامش كللایا یرلک وی
 یسا)نالوا هدطس وو (نوی راب)ی هدنتهح ب ونح هلا

 لا كنغاط (وولب) . ردب راغاط (تواق

 هورذ كرلغاط و .ردلکد یعاشآ ندهرنم ۰

 «بولوا روتسم هلراق هدنروص یعاد یرهقهاش و یرل

 عاب یرلف رط قعلاو هاب ام روا یسضع كني رلکنا

 یلبعو یرلذهح شکا «هدهسا روتسم هلا هره راجشاو

E E aوا  
 .رویدیا هیارا هرظنم رب لتشهد كن ند رللیس ناقآ
 عبات هنسهضوح یغامرپا (نور) یسیضارا كتلایا وب
 ۱ عامر و یروص دلش رافرط شک جبولوا

 تنسارجم رو .رولکود هني رېن (هسنارود) ندن رلعب
 - وا هدنحا كتلابا و یبنمو یر فال هزم ولک ۰

 (یابوا) «( لیک ) «(هدنورز) «( نا ریک) بول
 ید هدنفرط نزع لا اردا ذخا د ییرایاچ

 ید هاب رلیاچ (سراوس) و (شنامور) ییاج (قارد)
 (هر زبا) ندرلعا یعامرا (نور) هنن «كرەشلر

 رب دک ع د نایک لاا رولو ود هس

 (غیا) ندب رلعب ات یعام را (نور) هنن هسیا یاچ كح وک

 كىىساوھ كشن رحم كسك و

 رروس کک هلدش یآ یدب یثیق «بولوا قونوص

 . رول وا صنم هنن ر

 اهد اوه هدیرلیداو كرار ېو هدنرلرب قعلآ «هدهسسا

 تلایا وب .ریشیت خد یجاغآ نویز «بولوا مالم

 دن ا كان رلتلايا 4 سنارف هکعارزو تور

 ۔ ر دشت هب اب اب و عاب كنيضارا ردق دن ره بول وا

 ندارسک وليف یرلغاب «هددسیا راو یدادعتسا هکم
 ی دما ااا یوا روا و بارش

 صوصحم هغمراقیج كيباو «ردبرک یتاعور عون
 .ردهدكلسکا ج دیراحاغآ دود نالوا

 رب لزوک یسیغایو

 قوح ی رای

 ءرلیاپ ریلی ع و رب بول وا

 RS ا
 En اب ونح «(همو رد) اب ع

 ۱ -ه و رذ عقنرم

AEEجد یر رند «بولوا هدنعاقت را هزم  | 

۳۰ 1 
 ی ل

 ۴ وآ هدن راغاط .ردراو یرلن و و سوت ص عو

 وا قاک ریغو زا یرالوپ .رونلو یعاونا كنناناویح

 ۶ رب دل عیانصو «ردکشوک كب توا

 هناجوسنم ابق ضع ندکون هلیحارخا كا هد رادقم

 ب تک نداضق ح وا یلایا i یراتوب ۰ ردصح+

 کا کین ها تلاا کرم :توسلوا
 .رد رادبصق (نورتمآ)و (نوسنایرب) یرلزکم م كناضف

 اح ییهبداب یا ۲۸۹ ۵ منا ۲۶ اضق جواو

 نیلعما رادر «یدادعا بتکمرت هدتلایا زکر .ردو

 هیادتا بتاکم ٩۱۷ هدنلیا نوشو تالعلا راد ربو |

 - دیه ابلاتا هدایز ندفحزسنارف یسلاها . رددوحوم
 باس حکم «هد هسدا ملکتم هل ران اسل قاط رب بیرق

 SS ی شنا و هم
 .ردهدشلد و وا لح

 | تواپآ

 . رد هب رق رب كح وب یرک

 تن بلآ (Alpspitz) اجي 1

 - هو رذ ر تند یک هدهرب واب

OEتو رخ هات اه زب زعلا  

 -م هیحان قم هتساضقو قیاس

 ندن رلکتا «تول وا هدنعاش را م دق ANE ا

 یهورذ و یاچ جات رب نایکود هبهنوط هللا ناعب
 عاط د رفنه ؛قرهرآ ندنرلف رط مات تل هوس

 کک مدل اس

 - ویتابن یالعو (ADI | نیلا
 - ات ۳ درام ان

 .ردشعا تا و هدنح ران SNS ‹«ش۶وط هدنح ر

 هانابن ړع دلا ینیدلوا یلغوا بیبط رب یسیدنک

 هینابن تایرحت اضع «بولوا یتبو ليم هلیسهدهدایز
 EL جاق رب هدار وا تع نع هوم «نوعسارحا

 تاپ زر قاط رب هدنقح هیلحم تالاب «كرهديا تماقا

 هل د وع هب ایل اتبا «هرکص ندقدل وا قفوم هبهعفات

 نعت هننابط رس یسامغ ود (ایرود ایردنآ) روهشم

 تا ج هدنن وتفلا راد (هودای) هدعبو ؛شغلوا

 هنسیعیبط ےیراتو تانابن لرصم .ىديشملوا یلعم

 جاق رب رکید قلعتم هبط و تانابنو یرثا رب لکم "یاد

 راه یاهلات

 كاا سا ۸۱۵۵۸۲۲۵۵ ) إس ۱ رامولا

 هدنتلایا هطان رع هدنتهح ب ونجح

 ؛بولوا ترابع ندیضارا قلغاط هک «رداضق رب



 ا ۳ ۶ و
 ۱ و 2 2 ۹ 4 4

 س 1
 < ب 4 3 ِ

: ۲ 

 یضرع .رولوا دتم هدهفاسم كلهزبم ولی ۰۰ هقرب

 ۔هبصق (ر 1 یزک سم و

 هد 4 EE ا ضعي
 تنمسا بول وا لع ) ۹

 EF 0 مویلا یک ا عقا
 ( هالا ) ر ا تا

 نلید ( اجرب) مویلا یزکیم هک «رویتلو ىە
 كنمسا ( ساراجوبل) ًاتاذ .یدیا یسهبصق (هحر

 در اهد هلاقحا یوا طلغ نرزمسا #8

 تقو ۳ بولیکح وند كن هعطق وب و

 هدنس رعه حیران ۱ ۰۱۹٩ و :شماشاپ هدلاحرب لقتس#

 تمواقف ردق هب هل وا فلت یسهلج «ك روهدیا كنح

 -۲ مما وب ( ۸۱۱۸۵۲۸۵1۵ ) ۱

 هبصق ج وا هدي ونح یاشیم

 هوود روق كل روهج ( نیتنج رآ ) یر < بلوا

 (الوزنو) یسیکیا رکیدو «هدنتلایا (هبطرق دوخای)

 هدنرلتلایا (وباقارام) و ( هرنسوغنا) كنتنروهج
 . ردعقاو

 كن هعقمج كلام مر | هام 1

 رب هدنن روهج « ناتسخ روک »

 ندنسعل رب كنم رایاج (یلوقوا)و (یوفوا) هک ودر

 کهدنلاهش كتروهج یاچ ییا و .رولوا لصاح ۱

 8 یرغوط هیقرش بونجو «ناعبن ندزاغاط |
 ال1 ) .هرکص ندکد تیا حطق هزتم ولیک ۰ ةر

 ۳ یر (اهاماتلآ) .ررمشلرب هما (اهام

 یواعییراجاغآ ماچ و تنم زبغ ماورد دا 9
 ندنایرح كلهزامولیک ۲۲۰ هدنحشا كنءووا رب قلموق

 هدنسیغاشآ هرم زلیک ۱٩ كنبرپش (نایراد) ۰ را

 «قرد ريآ هلوق “جاق رب
 د رکو یسیدنک رک رولوا و

 .ردطحاص

 | یعحوا لا مایق هدادرنسا یتکلم كني رادادحا

 | هناراپسناجو هادم هدیدم تدم هل رکسع كییلق

 تادلا

)Aamur2( ۳1(یراب) كنابلاتا  
 -ولیک 4۸ كن رهش یرابو هدتلایا رم

 م
a رد ریس 13 یکم اتو ہن ہند یک بوح هز 

 .ردراو یسلاها ۰ :بولوا مقاو

 هلا (جان) هدایاسا (۸۱۱۵۲۱۱۲۵) ۳
 ۰ ک اچ جو EE اربماتلا

 یرلهضوح كن رار (هنایید و)

 ندنف رط قرش 7 ر لب تبس هل تا عاط ر گر

 ندنتهج برغو ها رلغاط ( هلطیلط یتعی) هدلوت

 د . رویدنا طاب را سک هل راسغاط (ب ول یداو)

 هک «روینل و هبصق كحوکرب ید هدهقیسکم هلسا وب

 یساوهو قلقاطب «بولوا بیرق هقرش لحاس
 . ردهدلحم رب تورا

 هل ابیحم رپ ) كن (Altavilla) واتا
 «بولوا هبصق ر هدنتلایا (رو را وا

 . رد راو یراوص ندعم و یسلاها ۰

 ندنفیدنل و هرق لوي و هبصق جاق ر اهد هدایلاتا

 (رو رتیح هناهيحم رب) س .رارید (انیپ ریا الیواتلا) کوب

 نالوا یسیلاها ۳۲۱۱۰ و نانلو هلسا وب هدنتلایا

 س . لرد ( انیتنلیس الیوانلآ) هبهبصق ر رکید
 (ایعلیم الیوال1) ید هدنتلایا ومراب كنايلجس

 .زد راو هتان ر هدلحاس هلیمسا

 نوتلا) نالوا یس لصا AA (SLA یاتلا
 « عاط ی .ردطاغ ند (عاط

 ۳ هل روپ تعحایم وا

 ۱ ناتلآ
 فف

 رسا و

 3 هلتتسن هغاط نوتلآ (41€)

 .زدعشا نلیرب و هه راوت 3 0

 [.هت روی تعجارم هنسودام « فاروت »]
 یکسا» هالا ( ۸۱۱۲۵۲۲ ) | یر

 هدا î فعل وا كمد 4 ۳ رک هست

 یطسو » كنه رب واب یک ینیدنا و برق جاکر لا و

 دراو ید هبصق ر هدنتلایا « ای وقنارف ی

 ا ولیک ۷۲ كن رهش غرب روو هدنساصف (ع ربن ر |

 | .تصنم 1 یتالطا طیحم رح

 یسیلاها ۰ بولوا عقاو هدنسی رق رش بونح

 ندنتسوا ياو یسەراغمر بد رع هل ر وک ندعم و

 ج EAS O وا وک

A 0r۴( ) هر وسا 
 3 دنا

 ا نا لیکشت یتسهقفتم فرو

 یا

 کک

 ( هن رب ) هک ند هب رق رب نالوا یرکرم.تكن ( یروا)

 2( روز)و هدنسپ ونج ترش هرام ولیک ۱5 ۰ كنب رهش



 بش سا

 61۷ و هدنونح هره ولك ۰

 هن رق ۳4 .ردراو یسیلاما E «ب ول وا عقاو

 2 ځوی وک ) نالوا شمر دنآزف شیرح هب ه رګ وسا

 | و ترش داغ وا یعوفو لع كش روپشم یارحام

 ۳ یلکیه ارب هد هب رک كر وک ذم نام ره بول

 ۰ ردشغل وا زکر

 | ما نير
 ك (زتسجام) و هدنسرقرش لامش هزم ولیک ٤٥ كلا

Jie yS (Altrihghûm ( 

 رب سح و هدنساص3 (رنسح)

 بول وا هبصق رب عفا و ه نسب ع بت وئح هزم ولیک ۱۳

 .ردراو یزازاب تاناویحو یسلاها ۸۷:۷۸

 ان تست

 )ی RA «تبول وا یرزک سم كتساص (لاتن اه رب وا)

 هدنشداورب روتسم هلا هره رانا و هل رلغاب كنغاط

 ناعم ادر وک وک : ردعماح ییاها ۷۰۷۵ و عقاو

 - وک «قرهقیرباف هشقا كولو قوماپ كیا «یروص
 یزازاب درد اع اھجتا هرکر هد هتفه ؛یسه اهنکرب لر

 - اها كتساص

 تیم رګ وسا (Aا6)

 « ردهبص 5 ه دنشت هیح ا (لاغ

 ردراو یربانب هعو د حج وا هدهنسو

 .ردینک ۱۱۳۲۷ یسل

A kiren) ( eنرولو سال  

 ندادبخو تحوک ر ةد هلو اح

 ثنتلاتا ¢ نر یزاقو » نکیا هدنسهزاذا كن هسنارف 6

 .ردراو یسلاها ۵ ۵ :یدبا یدک كنساضق رب

 ۱ قراملا
 هیسورب .یدرونلوا رابتعا تلایا ر هم رآ هلیتفو

 ۔وک و دد داراب را A ید لوا لا ییللارق

K)(هسفاس) 82 هی روت (  

 «بولوا یحب )اش مسق تسلا

 «عتشون هلامز رورم بودا لکشت هدرب كح

 :ردش | الیتسا "یاینالآ نوش تا

 ایوقنارف كنمرواپ (A MUD( اا
 توک ادقنا ردو ر هدنتازا

 ا U ؛(قرهفآ یرعوط هفرش هدعب و هب قرش

 ندل وص «ه رکص نذک دا حطق هزم

 یر و اربحا .رولوا

 او كرلن و و هنوط هلا نر ا داتفک لانق

 طالتخا هدننب رک د لاش هلریکد هرق هلیسهطس

 .ردنشلوا لصامت

 ندنفرط نالراش

 «قرهبل و

 .یدّیشف وا تی

 2 ردو هنغامرا (نیر

 ۱ هدعاش را كل هرم
۱ 

 نت ةه وط

 ۱ كلوي لوا لا IES كل ات 9

۳ 

 o0 و هكا ص رم كنیره (نتل1)

 رص ؛شچاق هب هچنآ ر و «باودا زاارف لس ر ق کا

1 

۱۳ ۳ 

I 

 نتل |
 هک «رددینصق تكچاوک رب هدننلایا (نک

 «بولوا .عقاو هدمقرش لوط ۲۰۳ 44 ۲۱ هلا
 ۱ تضرا, کور < هولا .لمطاح هناش و هل را هدن رراوح

 :ردیسیلامش كا كولر رربو تالصاجب مدن زوص ننقم
1 5 

 -او كنبرب ندهیاریا تایالو بول وا نا
 - رط ناخ .یوق پس اھ كنساباب «نكيا لغوا تانسبل

 شلتوط ریسا جد ونک دن دن رزوا لتف ندنف

 یورو ایوب و رای امم اكنهسنارف- «بودنا

 تورلار كوي, «هلکع رکوا یلوصا.یالصا كکیاو

 ۱۸ ١ هدنتلایا (ناوین و[ ا6 ندنغب ذلوا بیس هنل وصح

 دنا 1

 تافو ةد ا
 . ردشنل وا ز زکر ٤ لکیه رس دتا تیک قدس دنس

(Viهدتن زاب  E aE 

 و

(Altena)هدف زط فو فی وا  

 و )کی ناجا سیم تکاب ایل اف وو

 ۔اج (هلا) نلیکود هنب ره (هییل) هدنشهضوح یعامرا

 ارج نالوا هدنل وط هزعماولیک ۰ رول وا بصنم هن

 سا زای نیولوا بئاق E هعفد :ترد هادنس

 بنا هل رز بود ی اچ ینا دد جدیه
 زا یو بت هی کل
 , ردنا روهظ هن اا

 هدنف رظ ت Ea e اا

 هږصق رب یک رک اضف هدنتلاتا (ایلافتس و)

 هدنب رق یسیقالت ةطقن كنب لر (هنل) یا (هتن) هک ۸ رد
 ك (ع رسن رآ )و

 كن هفلتحم ی ۷۱۲۲۰۱ «تون)وا عق

 او هد وج بر هزیم ولک ۳۰ د

 . رد راو یرهقشراف ف وک كن ضو صا هنتشهغلشبا

 بولوا رتسانم عدی ؟یارس كن رلتوف اتا سا

 س .ردازاو يیقا را هدنکلن رد هم ۳۰۳۰ هدا
 د ۵۹۰ یسلاها كنساضق

 را
e؛روینلوت رف دوی جاف ر]  

 ۱ ۳ وشتلا
 یک رخ تا غل دو و د (عروبنتل آ ۲ دا ِ

 ندنرلعبات |یغامرپا)(هیلا) هک ءردرهش رب لوک نالوا

 ۵(غیسپبل)و هدنرزوا یربم (هسیالپ) نلیکود ه(زتسلا) "

(e01ا A )ا تاحو ر و E3  

  Eشال  1

  یناربا لصانع (۸1۱::1ظ60) دسناژ

eti, ) ۸۱۱۵۸۲۵۲۵ ( Eدما و  

 )AtenDour8( | هسقانس) دای .



 ا . رد راو یس هبریخ تاسسؤم قوج كيو ا
 تیعج یهناضنک «یسایمداقآ رب «ب ول وا لکم

 صو ص۶ هب ییبط څ رانو قتل «یسهسیاع

 وم اس یتکم تعارز «یسهناخهزوم «یراتیفج 4

 ۔ایوو هدن رانک هن وط هدایزتس وآ کک <. رد راو 1

 كح وکر , هلمساوب خد هدنقرش هرنمولیک جاقرب كلن

 .رویل و ده
Bı dAI ۳ ت aron ۸۱۱6۵ - : | فوراب ن 1 

(stinشاب هدهیسو رب  

 تل ود هرکص ندنسهلاصم (تیشلی) )و یا اک 3

 ۱۸۰۹ هيلا تاح الصا یارحا كنا ملاراشم 1

 .روشلوا,تلش متسسات من لا نیل. دن 1

 (نیتنج رآ) هدیب ونج یاشمآ (۸۱۱0) | ولا
 قاس هدنتلایا (هقراماتق) كنت روهج ۱

 ۔ رش كللابج ةلسلس (وتل) هک ءردهبصقرب یزکرخ

 بولوا عفاو هدنسهبعش رب نانازوا یرغوط هق

 یانهه یعاعس وتلآ دوو یسلاما ۳۰.

 خد هدورپ س .ردراو یسلاها ۱۰۰۰۰ ًابرفو
 یک هدب را وح «بون) وب هبصق كحوک رب هلعما وب

 .رونل وب یرلن دعم شموک
 هلا پواروم هدایزتس وآ (۸۱۱۲۵۸۱۵۲) ۱ رتاوتلا

 زر (هند وس) یک هدنس را ایزلیس

 هرم ۱۹۸۷ ؛بولوا یسورذ كسک و كا كنلابح

 0 یعافرا :

fsیسیضارا كالهرتمولیک ۱۱ ۰۰۰ نوتسم  

1 

۱ 
۱ 
1 

(eاA0mon)نۇ یزو نوا ععب مت دان شک را زا ۱ 1 ۲ / | ایر الف تايلاتیا  
 a 4 یک EE (یرالبوورئس وق) «هدنسهطخ هتوموتلآ

 هب هیطق و رلیل ریکتروب ندا فک لوا لا یر و |
 .ردراو یسلاها ۰ «بولوا هبصقرب هدنساض

 .اضق (نوتپ ٤ وس) كنهزنلکنا (۸۱۱۵۲) ۱ نوا"

 (یو) ندن رلعب اب یرپم (هسیمای) هدنس

 هزنمولیک ۲۰,تكنربش (رنسجعیو) «هدرزوا ییاچ
 بونح هزنم ولیک ۷٤ كنهردنول و هدنسفرش لام

 یسلاما ۰ بول وا هیصق رب عقاو هدنسد ع

 . رد راوف یرلدناشیلبیاو ی رهش راف دغا هریپ
 ام ربهاج كىەعج كلاع (۸۱۱۵۲) نوتلا

 ام) كتبروهج (سینویبا) ندنسه

eaت 11  

 وبا (ییسیسم) کا رد هیصق 02 اود
 وو هدنرزوا كنه ر نالوا هدنفرط لوص كنغام

 هزمولیک ۵ ندنسیقالت ةطقن هلا (یروسیم) كغامربا

 مدت داف خرا ۱۸۱۸ «بولوا عقاو هد راق و

 ۸۷۰۰ لوا هتس نوا ندو «هدلاح یییدنل وا سیسات

 .اق هطقن كلوب ریمد جاق رب .یدیا راو یسیلاما

 هن وک ندنوک یتیرومعو لاها «هلغلوا مقا و هد نعط

 ا

 (CO لتیام تاوعلا

 1 3 TT ‘Or لحاس نوتلآ

 هک ردیمق رب كنلحاس ایلع هنگ ه دیب ع یاش رفآ

 ندنلحاس كنتكلع (یوهاد) هللا « لحاس شید »

 - وا عقاو هیت شم زآ » لحاس ۳ « نال وا ترابع

 . روینل و رظان هویج و هدنسهب روا كن ایلع ا «تول

 - وا د و دع هل يصنم كنب رہ (ییسآ) یە ع دودح |

 ارج كنب رب (هتلوو) خد یسهیقرش دودح «بول
 هزلکنا نانلو یحاص كتکلعو «هدهسيا نیعم هیس

 ربا لی ابهد یرغوط هقرش سینک زا یلوو
 اسا ید یزرب ییدتا طبیض یی «نوهکیدنلپ
 عیسوت یرعوط هقرش یدودح كردا دي

 «هدهسا قحم اکو ید ىلجاس (سوغال) . ردشعا

 هح را ر داع E ود (یوھاد) هدن رو رآ

 اس نوتا »و E هح ربآ «نوهعب دنل وب لحاس

 یرع لوط N كسهیفرش دودح « لح ا

 دو د>ح . ربلک مزال یسغلوا رابتعا د و دم هایم وه وم

 - و ا مان (یوهاد)و (یناشآ ) هسیا یسهیلاش ۱

 كي هعطت و یاود هزیلکنا . ردد و دم هاب د و دح كنرلتل

 -1 هنفرصت تحت هنیغوط ندغوط یتلحاس زکلای
 تعانق هلکعا هاج کلا ےس | ییرلفرط ا «ب ول

 و یر ندتقو وا . رد رلشهرب و یما لحاس نوتلآ

 روینل و ھن «هد دسا انا لی لوصح

 لند و هلا ( ( ین N نانلوا رکذ هد راق ون

 N « رد راو ر قوح ر اهد هقشب

 رکید مانو (هارب) هلا (هریوقن۱) هلارکید مانو (ودنات) .
 (هاد) و (مفوا) يعامربا (هارپ) ۰ رد رج (دناروا) هل

 یسیجکیا درلنو بولا لصاح ندنعامجا كنم رارپب
 1 (یسام وق) نالوا ی 5 یا بل ود ناسا

۲۰ 



 ث لا

 دا صوصایلعو یسهلج كراربغ وب . رڳ ندنجما
 ۔ود وص قوح ك هریک د (هتلوو) نالوا یرک وی

 . رول و عوقو یرلذ اصیف هدسوتسعاو زوع وک

 دود سم هل لایق ی رحم برق هنن رلپصنم قتلا

 و .ردلکد نکع نافتس ریس هدنرلحا «ندنغیدلوا

 ا هدر وص دش رب كسک و ت لحخاوس كلى

 افا

 و . ردلک د اس a هد رات ال

 نمک ندنحا 1 هدنن ر وص هووا ر نسنایاب و

 «ندنفیدلوا روتسم هلرایلاچ تفرکو رلنامروا لاح
 رب صوص هنیرلیدنک رلیح ز نالوا تکلغ لاها

 هدن رانی هلیشرط رلودح و ررپن هجلشاپ هلرلقاق عون

 فاو ءردزآ كن یرل رب دع اتسم هنس هعساتت

 زود یمه وا لدس بت

 ۱ هل رلنام روا هب یس رلیا كنه ووا و .راردناآ طظالتخا

 O ترا ید خال روم با لق راک
 ۱ SES تا
 نالا ندنکلیشح و كنيلاهاو ندنالکشم كرالوب

 . ردشمامدنل وا قیقش و فذک

 ردق.كح هل در هب صف یجد هو لحاس یرلقدل وا

 ران ونک «نوینل وب قص, کر یرلپ وک یک ز مسج
 ردق .هب هح رد رب ندب رلط التخا هل رلیلاب ور وآ

 ۱ 1 رد رلش | تک تیسنا

 یر. ب ولوا یم وم روغاب ییا كلحاس نوتلآ

 هتطتساوا تالوا نوناک ندنسادتا كنینا نیرشت

 یس ھا

 ردق هبتام كاری ندنسادنا كناسبن یرکیدو

 -روعاب هدم” وم یعنکیاوب صوص)الع ردنا ماود

 هد رلن ون اک .راغاي هل رله واط رفو هرو لئدش ك 7

 | هخرد «بوسا یراراکزور قرش لامس نلک لڌل وخ

 و N هد هکل وک ‹ىرەلوا دا رغیتاس «ترارح

 زا هعْعص ناله هدعس وم و و ردق هب ا هدشن : راقیح

E 
 «بولوا ردق هنتاب كلوا نرشت ندنسادتا كز

 ۱۰۲۵ هددکلوک ترا

 ۵ رلج اغآ هب اشم هر ام رخ

 هرم راعا صوص هب ه راح ملاقا

 رح دح رد ه دع” وم و

 هلح اغآ E نایب د باب واب

 راسو یعاونا
 .DA HIE نوه ؛لاقرو :یک ینیدنل و هرم ریغو

 . رد) وب كن جد هراسو سانا 1 ؛س وه یز وح

 هيلع تراجب ینیتسف رب .ردقوح ید یوصحم جرب
  هب اد زوج یرل هباد كن ون 2 زا هی اف ی یاسا ك

 هک «راقیح اي ۳ ندنع واق «بولوا كوب ندنس

 | شل رب درلیلاب وروآ

 | نوع یماوه مالفاص لاو نرم
 «تشاوقتک .«انیلا «هماج «یدن وقبس «یربو «ه و ۱

۳۰۹ 
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 TT «نوجمب دلن الل وق هدرلشیا قوح ك

 را ران اص. بوالبوط هلتیلک رلیلرب و «رلږ دبا تبغر ۱

 رب" «هددس رویشیت تيان ییادخ خد د وح و قوم" |

 . رد لة هو | یکمرپ دشبت ن الا رال

 as تاناویحت رام و نارا ليف ,

 نلید (هزانیش) و رلن وهم سنج قوح رب هلیعاونا
 تارشج راس و نالی یکی تپ دنلوب یلترلک عون سانسن

 .ردف وح ك یجد هیج

 اسخب ردق وا هک ¢ رولو هنلال ع ون ار هدنلوط هزم

 ۱ رطا میرس كب ربارب هلیتم
 مدمقنم هم وق ح وا هجا سا یسلاها تالحاس نوتلآ

 (یتناشآ) و (یتناف):« ( هتناهآ ) هدرلن و «پولوا

 - رتا هردلببق قوح" ر یر, ره دل رلن و . رد ربع وق

 هدلاح یک دوا توس 2ل 9 یھ ح «باواب

 ند رایج زیا ای نزار ھلو هد هل تغلب شکا
 لاما ا و نحو ع ات !همایاز اهم ) اوج
 لا ( ین داوا دے بوتل ایران ر «بولوا
 یزاقالوقو یرزغآ ««هجبا,یزلقاد»ود زود یرلنورب

 هرزوا تیموعو «لزوک و ضای یازلشید»«كحاوک

 نالوا هعقالخاو هدکللبنت قحم آ
 هد یار وتش , اراک اھم را ا ام هدصقا ول

 نالوا ام و هدنفرط زره كند وس هکر دنایاش هزکذ
 هدکلپرلیا یرع ؤط دب ونجح هن وک ندن وک مالسا نیبم ند

 هدنحشا ,یسهیجمز ماوقا هن یاب هل لتناٌآ .هلغلوا

 راونایند.كماوقا او و شلاغوح لیخ هلسم دا رفا

 ندنلاح كایشحو یراقدنلو هدنسهباس هیفالسا

 . ردشعالفای قو یرلت روق نوتبسب
 کم كمل لحاس نوتلآ

 ودا ا

 ی رهش (هرقآ ) یز

 رد الشاب ند نع هک « رد راو یساشسق 4 «بولوا

 .وقسکید  مسقآ ای ولوآ روا وا کد ف ور

 ا ی وهاد .ادآ 4ع و وبن د رف «هرقآ «نیتنام و

 ندا نوتلآ EE ) مایلب و ( نالوا ها

 کوب ای روس اضق ررب جد (سوغال) نالوا
 ٠۰ ٤.٥ ۰ یسضا را كناضق ترد نوا و . را ر دوم

e ۱رد را و یسلاها ۰ . 

 هيهات وک كنشالو ا

 هیحات هدنساصفو ق

 «هلعل وا عقاو ا بوح e وا

SF 

 ..یکیا نوا نوا هد رک د

 ر

azi 5:۳۳ 7 



 ۸ ۷۰ و ها ٩ را ترا ا ۳

 :ردمالسا لها هناک یتلاها هر ا
 یادغبو هلد تعم یماوه :بولوا هووا یسیشارا "

 تنی & . رد راو هیادتا بتاکم ۱۸ و دجسو عماج

 ٤٥ كنديهانوک یتهبیرق شاط نوتل آ نالوا هیحان رک

 ۶ ۰ هد هیحات نورد

 . ردعقاو هدنرانک كاچ رب نلیکود هنیزرپن (یسدوپ)

 ؛] یریکنولا |
 نددادغ ۲ یدک دیحات ا

 یاب روز همش تنم ال

 ند فرط ییا دربق :نردفاوت دن بق و
 یرپوکرب لزرکلزکر هدنرزوالوق نوک تلا
 لوا هنس زو هسیا یسیرتوک كتلوق لاش ؛ رد راو

 ۳ ۱ ندب رلع ات هب راق سۇ هدتنسوب رع بت وتح رّذق ةر
 .رونلوا لقن هلینافس یرهشع روبم |

۳۰۷ 

 9 لصوم .یربوک نوتلآ داوخای]

 AE ۷۲۱۲۷ نکا ۱ ۱
 رک و هوش کد لو | مانور (لفسا با را) «مدنزوواا كدام ت

 ت لا

 -هدن رلفرط لامس كن هيس ورب هنوتا
AES REEاتصد  

 مدننیع لح اش تاوخام اما و و ی
AOEهغامربا و كن رپم  Eهدن رق لخحم » 

 د (لک ) و هدنسب رع لا هزنمولیک ۲۹۲ كنيلرب

 (غ روبماه) «بولوا مقاو هدنبونج هرتمولیک ۵
 - رق ردق كحول هلیاص ریش رو هدنع كنب رهش

 تیاغ «بولوا زودو شینک یرلقاقوس
 هرپش یرارانک كنغامربا (هبلا) و «ردرېش رب لزوک

 یامت . ریبن اه

 اه نالوا لشو ت

 «یرلبتکم لکم
 تیعج جاق رو یہا كوي رب یسهباخ دصر

 رب كحوک لوا هتس ناسکس شح

 ندنوک «نکیا یوک یا رب لوا

 ملا ها

 دصابو یرهناخ راک یغای قیلاب نواص «نوتوت ءرعش

 . رده دن

 «ندنع دل وا

 . رد را و یس هيلع

 ندواو هبصق

 . رد راو یرلهش راق 3 |

 | ردق هرنمولیک ٤۲ كک و کرک هدنرزوا كنەنطآ رب _

 هرم ولیک ۱۰۵ اس رقت كلصوم و هدنسغ لامس

 ۱ هدنح راخ هدكل و ییا وب . ردشمامهأ ردیاب .بولیقب 1

 .روینل و هح ییا یلةناخ ,ردق زو

 هلال هکر هسا ءبوا وا سو ۰

 كنهداج .ریلینلیوس ید هحد رک و فرع «رر راکم

 نیا ندن رلغاط ناتستد رک. .لغفلو هدنرزوا
 ۱ اک وا

 ۱ ف =
SEE 3 

 اس رفت ك رهس

 | د وصح

 ۱ نداروا بوک هلناویخ_اردف هاروا ۲

 ؛ندنکیدل روت وک هدادخ 2 رولت دنیا هب هلح د هلکلک 3

 ینچ کیا نلک ندلوصو عاص .رد راو ی راک لیح
 . زولک ود هاقسا باز هدن راوح تكت هبصق جد

 | لوک نوتلآ
Eeنو نو ۱  

 كنرپش (قسمو) و
 ردل وک رب كوي ه دنسبق ِ

 بولوا هزبهولک ۲ زکلای یضرعو ۱۲۰ لوط

 ترابع ندنردبعش كنسهلسلس (غاط نول)

 (یوا) رلغاط قاط رب نالوا

 .رویقیج ندلوک وب لوق هجلشاپ كنغامرپا

 نالوا هبونج ندلاسهش هک :

 .ردعفاو هدسهب روا ك

 | مدیا ,(یسموت) هوم
 د مدت بونح هند ولک ۰ ا

 ا

 نانلوت طو م ییایح كنلغوا |

 -اولسن اب) كنەعمجج كلام و | هیون

 ر هدنساص (رلب) ی 7

 «هدنب ع هزم ولیک ۳۹ ۱ كن E وڈ هبصق

 ءبولوا عقاو به LEE كل ابح هلسلس ( یاغلا)

 كن رهنیکامو هنارآ لو ریمدو ءیسلاها ۰
 . رد را و یرلهش راف ص وصحم هنلاعا

Nرط یونح قرش كناياپسا  - 

 مزد ەچ همیلابار ( ی ست
 یانبه E لاش هزنمولک 4۵ ك (تنقیلا)

 هدننصتم تیر ( راغلا ] ون عتسا تو و تالوا
 و و ؛ ردهلکسا رب كلشیا هعتدلوا «بولوا عقاو
 ررواو هدنروص نتقم هدنسهرآ ریازح هلا هلکسا

 لر BA ۰۰۰ یبیلاها

 وب ا) هروک ههیانو ریطاسا (۸۱۱۵۵) ۱ ۳

 یرادهح یرهش (نودیلاق) كن (ابل ]
 بول وا یسهدلاو ك (اثلم) و یسدحوز كن (هن وا)

 غم | هشنآ یودوارب

 .شعا راحتنا ندنتیسوأم یسیدنک و  «تافو یلغوا

 رب نالو هدنطبض د« كنيح | 4 7

 نتخ و رغشاک ی حد هدیق رش ا | رهش

 «هلغغل و یواح-:یرهش الآ هک ۳ هدا رلف رط

 .هدام « قرش نایک 7 .ردشغ وا همست هلمسا و

 [.ه روپ تعجارم هنس |



 چ لا

 0 كس ی
 نداص نور ;O A SEE رر

 ام « هب زیرع»]

 كنغاڪسو تیالو ساوي

 . ردهیحات كح وک رب رونل وا هرادا

 [.هب رويي تعحام نیس ه د

Eایرطآو  „jl (Alger, Algerie) 

 هدام « ریازح»] .ردطلغ ند « رب
 [ هل رو تعحارم هتس

E « 5ند «  

 ۱ ۱ ساریزا
 هزم ولیک ۸ ۰ كتر سیداف و هدننتلابا (

 ییدتسا EES كن زاغ و هتدس «هدنسدق رش بونح

 لخاس كنوق ولو هدنسیغ لحاس كبوق رب عساو
 هدنسیس راق كن رش (قراط لبح) نانل و هدنسیقش

 س داق (

 تی دکل سا رهش هارذ رو یرلهش راف ضع و یس

 هدنسس راق كن هلکسا و < زده دلم ر عضم هدنتس وا

 كح وک ر دایعسا « هطآ مشت « ق۶ (هدرو ا

 وب يرلب رع سلدا هلتتسانم وب هک «روینلوب 3 مک و
 ۱ ید رشم رب و یا EE ةريزحخللا) هرې

 ط قرش كنابن ایسا E ىس

E EE AE ( هدف 
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 « رددبنص 7 هدا ع بونح ۳ ۳ كن رهش

 CAEN هد اف لعلاشتس الت i ( زاهوحت) هک
 ه دنحشآ كن داور تسنم تیاغ «هگنسنس راق كنس هیصو

 دراو یسلاھا 00۰۰

 _ هیخات ( هلاو) هددرح وسا (۵)۸اد0) 1 ۱
 زون كوي لا كنسهلسلس ب )۳ لوک جلا

 هرم ولک ۲ و یلوط اه زام ولیک ۳ «بولوا یسمرد

 ۷۸ ۹۳: عام را انف رم تسوا» زاروا و طرف ودق
 دا يعاب را تف رطب او

 | EEE نوح كن سه ورذ (وارف غن و ) «ب ول

 نینرلل وور هجلساب كنغامربا (نور) و «ءرزبیا یغاشآ
 ردا دل وت ندوب شرع (هبیسام)

 ۱ , رد را و

 ۱ بول وا ندنسالغ هسنا رف (۸۱۱۵۱2) 1

 | «شعوط هدنح را ۱۷۰۳ كدام

 ج ارو تایداو حران ت هردشعا تافو هد ۱۱۸۵ و

 تو سس رام زاب باتک چاق رب قلعتم هلاوحا

 ۱۸۷۳۰۰ «بوغوط هد ۱۷۹۸ (2ا در اود ۱ا) یور رو

 ىهذم هاب | هق سلف و ا تافو هدنګ رات

 . ردشم زای باتک جاق ر هی رمغ كم +

 دیح و

۳۰۸ 

 ؛شعبا لا هیآوسنارف یر لارق هسنارف ترا
 هده رار هو هي ولو فن واب «هلبلح ه ایل اس 1 هن هدعد و ۱

 | - وا ردق هرم ۰ ۰

 ۱ تست گو و

 ۱ عافت را هرم ENA كنەورذ

 و در اسب 1 دایی ] 8
YA)هی لو دام هراسو » هتسکملا»] هر  

 1 ۳ هل روب تعحام

(Alciate) [ ۰۷ نوا رهاشم كیلاتا  

 ۶ اول و اید اسا تایی
 1 هد ۱ ۵۵۰و «شعوط هدنراوسح

 کل قوقح هدنالیمو (نزینوآ ) .رد
 ۱ .زوا یرلاژتفا دلوتم نددسح كل رللعم راس «بودا

 ویا تاق و

E 

Ba PI ATE ۳9قلعتم هق وقح اشا 1  

 و «بولوا لوبقم كب یرات ۲ نالوا

 هنس فلسا کا كنابوروآو ا AER هن رز

 . ردشقل وا هجرت

 ۳۹9 لا « ( ۸ام ) ً
 e رد :ردطلع SEI | هربادل

 كج وک حوا هدا لخدم تن زاغو (قیبمازوم)

 ضرع ۰9۵۲ ر لاش یاس هک دتطا
 .٠ ردعقاو هدیقرش لوط A ا ییونح

 هدف هظن تفت انار شب ( )0
 e 8 e ۱ نادلا

 لاش ا ندب رلکنا یلامش كنب رلغاط (یوب ولبای)

 - رح كلور .I رفا ی وط اه یی غ ۱

 اب ور ۱۲۰ نیا وفا OS ناب

RAو دنعامرا 1ا) ندغاص  

 تم نوت کا ها
A1 تدا ضرع V 

aیرغاوط هلامش ند ونج «ردق هیات ضع  

 كسك وپ دا وارا هدف كال زتمولیک ۰
 ا ۷۳۰۰ تنبهورد (نادومق) نالوا لحم
 ۱ 3 , رد,زارو یافت

 لا نلمق ی (AMansk) شادل
 نادلآ ود اا (قسن وای ه دنف

 یکم كنا طق اوو .ابضق س هدنف رط لوص كنب رم

 بول وا هبص كح وکر نالوا

 7 تب

 تیر (قسن وقاب)

lS aنوکسم هایموق (زوغتی) و هدنفرش  

 . ردعقاو هدنک#

 2 ۱۵ ڭا ايسا (۸۱۵۲۵۱0) ت ۳

 لاا قن رلفلاوم یدالیم سدع

 كى یی هيب ان و هم دق ۳ ضو شما تاب سک

 ا هجرت هد روض قحوهل وا لوبقم



 یالع كنایلاتا ست

 و ندشوییط ]
 ۳ اک

 ییبط 3 را لمم رب ین ور 9 رج دوو : رد
 «ب وذا قرض دنعج كداوم ندا اضتقا نو ب

 شا عج تم زاب رنا رب هنر رو دلج وب ۴

 ی ۹ سراب ًارخوم هسیآ زن یی لا
 ی نت هما هوا ر

(Aldegraves ) ۳۷ «ِا نایت  

 د دزلیم ؛بولوا ندن شا رتلکیهو و 5

 تانو هد ۱۹۲ ور < شن وط هد ات ۱۰۰ 4

 ؛تولوا ندنسالخ ۳ یدناریودلا 1

 «شعوط هدهسنار ولف هدرا ۱/۵ ۰ ۰ ا

BIA (  31  

 هدنهلع» یادیاع سیح دم . ردش | تافو دو

Eتک هب (هسدب) < :هلکرت یهسنارولف  

 كنو - . ردشلوا لوغشم هلی سی رد قوقح 4
 شلوآ ااب 4سا نا , ىج رک (تیل ل ویه) لغوا

 وا یامدق ید, (ساموت) يلغوا رکید 1 يک ییدلوا

 هدن روش لک یی ا و نچوید) ندنوسیا
 .ردیقا د

 نالوا Ê اتنی و ارات ,(Aldeia) ایل 2

 رو ۰ . ردطلغندنسی رع ۱ ¢ هعیط)ا «َ

 هزتمولیک ۱۲ كن (هنویبیل)و هد جا (نیرتس) رک
 هدنسایتنم + نفر وک یک یننصنم كني ره )ج( قش

 LT رو ینیلاها AE بول وا هبضق

 ید 4 رق كوت 94 هادایایتساو 5

 داوا |

 سس 3

2 

(Aer)رتن رف 4در لاش كاال  
 هشت ۸*۰

 ء رربک هنس هعطق (هرو ولاه) قد ەق آ یرغوط, هی

۳ tah iT 

 هبصق (ندرو) «یزهلوا خاص ہت افسری نغاش

 .زولیکود هتغامرآ (رسو) هدنسیغاشآ زار دیس |

 ند] وصو خاص :بزلوا :رام ول افت سا
 . رک ندنحا كنهبصق جاق ربو ریل رلیچ ير

 .هعطق (دنالتو) هد هق راج اد ( a وزا

 شلربآ هل زاغ ورب ندلحاس هک , ردهطآ لحوک

(Alaobranaîn)ااا  

2 
 یضع هزم ولیک ۲و لوط هزم ولیک ۵ «هدلاح ینیدلوا

 . رد راو یسهب رق ر رکلا هد رز واو

 د و 9 یا  Alد كا  ( Alzeiا °

 «هدنعل هقود كوي

 اضق هدنرزوا یرهم (عیس) نیک ود هنغامر ۸ نی ر)

 هرم ولک ۰ كن (دسنام) EF ردهبصق رب یکم

 مسیلاها ٩۳۹۰ «بولوا عقاو هدنسب غ بونح

 رلیل امور و

 ا ی

 و

1 

 هدن رلب اتک 2 ۳ بر هدنادلبلا معحم

 رول وا داي هلعما وب جد

 [ هل روی تعجام
 هک درد و هدنغایس دن زاب

 ( تار E راس لا

 (نوک نلا) نا و عاط كنيس) ندنرلع رف

 .رولیک ود هس زه (سارا) «ه رکص ندک دریک هنساکلا

 نامل ینعب اربخا كنایالآ (۸۱۵۸60) 11
 ۔هسن ارق ةدنسی دالیم را ۱

 «بولوا یرب كتلاا ییا ینیدل وا شا طب. ند

 هنتلود این الآ ی ندیرغوط ریارپ هلا (ترول)
 لنت ود ۳۹9۳9 هزات تلایا ر عبا

 اا BE زس و و) و هدنسپ غ بت ونح یاهنم

 ( هداب ) فرش «بو) وا عقاو شا یعام ربا (ن ر)

 هریواب نیر ینعی هلبا (هنیئالاب) ًالاعش «هیغلەقود كوي
 هسنارف ًابرع هل (نرول) ندنفرط نرغ لاقش ءهلیتس

 (داخ تم راد

 یسهقینع HÎ ضعب , هلاق بدنی ام ز

Eل  

 . ۹۱ ی

 دش وق

 .ردطاحو دودحم هلا هر وسا جد ا فا :

  هدنلایا (هسقابس) دفان هيس وو هک « زد
 فارطا ندنش دنا ز وا یعرف ژ تست (هنس و و) ۱ لا اع ہدنب رع هربه و اک ۲۳۳ ۰ ءا 9

 ردکع د د و دخ هاب | هیعیبط د و دح یمن را

 ۱ ندنب هبصق (هلس) ماو هد روک ذم تاشو

 |. رب هدنسیش راق یسقرش لحاس كنس
۱ 

 ٠یک ینیدربآ نده رحم وسا یتسهلسلش (اروح) ند وتح

 هاش (نرول) هلکن و ید ندنف رط ن لاش

 لند ونح .

 -رع نالوا هغ ندقرشو ۰۲ ۰۰ لوط نالوا هلاش
 و .ردهزنم ولیک 4 ايو ۰ هلا یطسو دح ی

 ندن رثکتا كنسهلسلس (هزسو و) یتهح برغ كنهعطق
 زود هشسیا یهح قرشو «قلغاط «هلغلوا ترابع

 ) .بولوا
 ییغوط هلامش ندبونج ًایزاوتم ه (نیر) ناه هلناعب
 ندنسه روا كنهوواو یربت (لا) دوحاب (لیا) ناقآ

 سا TO هل (یسوو) و
 كف

 ندرلغاط (اروح) هقشب ندنغامٌزرا (نیر

 یرلیاج قوحر نت



 س لا
 ندنحا كن رهش ع روبسازیسا ءك رهدیا ا جد

 .رولوا بص بصام و (نر) ندل وص o> و ندکدک

 . رد رادل وصحمو تدنم یسضارا

 هتلایا یا هل رلم ات نر یراقو و سا سا نکیا هدنلا

 | یسهحرات رب كشلایا نیر یراقو «بولوا

 هدنلخاد یدودح هسنارف هن ىساضق (روفلب) نعل

 ار هنرول هرکص ندکدک هنطبض كناينالآ . ردشلاق

 لابا و « هلعل وا

 یراقوبو یغاشآ ساسلآ ؛بولوا
N0 و  

e AYA“ یسهیعطس EE 

 اضق ج وا ت نت فا تان
 قم رغاعس او

 رول خد یرہش (ح) كسا و
 تایل آ
 ۵ رلت وب هک ءردراو یسلاها ۱ ۰۷۶ ۲ «بولوا

 نکا «بولوا زسنارف ہد یم ربو نالآ یبظعا مسق
 ید هدرلن امز یکسا .راردملکتم یند هلناسل ییا لاها

 هاب رام وق (تلک )و نالآ یکسا ینعب (نو وت) تکلع و

 یدو ضد يامى .«تملوا نوک
 ندنوا ؛بودا لاقتا هرلقنارف هرکص ند رایلامور

 ۱ راتف ور و «شلوا عبا هب هسنا رف هاکو ا هاک هرکص

 ساتسل ۲ .ردشفل و هدنسهرادا دی كرات اوف لقتسم یخد

 نوحا رازسنارف یطبض ندنفرط اینالآ كنرول هللا

 كن هعطو یا و «هلغل وا ه راب 7 e یسدون وا

 . را رده دکم همهدنآ رود ند رللایخ یتییدادزئسا

A۸۱۵592 0- ) انرداسکلآ د وخان  

 كن ایا (, اب ابردناسلا
 یزکم م تلایا هدنسهعطق (هتنومای) یک هدنفرط لاعش

 كن (ونیروت)و هدنرزوا یربن (ورانات) هک رد رهش رب
 ۵۷۰۸۰ بولوا عقاو هدنقرش هزم وليڪ ۰

 هلا وص هدتحاح نیح «یناماکعسا لزوک ءیسلاها

 ۔هق راف هعونتم تاج وسنم و یرلق دنخ ریلی هل رب دل وط

 -اقشو قالت لح كرالوب ريمد قوح رب .ردراو یر
 . ردکلشیا یخ ینراحم «هلغفل و هدنعط

 ندنسالع اا (۸۱۵۱۵105)

 ا ۱۰۸۸ کدالفا «بولوا
 ا2 تافو هد ۱۱۳۸ و «شعوط هدنخ ر

 شا فیلأت باتک چاق ر قلعتم هدناقعو هفسلف

 یغیدنل و هده یامس تتک یر ER كن ونف ةفاکو

 را ر جد هایساعد ا ثعا تانا

 سودتسلا

 . ردشم ز زا

۳۰ 

 . .رولیکود هنغامرا ( هبلا) هدنرپش ( عروپماه ) | كنهسنارف هعطق و

 ۴ را نا 0 86 ندی طا (فلودآ

 هزبم ۱۳۳ هر ووا بول واهطا ر هدیلامش ضرع |

 ET یادآ
ser)1 19 ی كنابنانآ (4  

 E كحوڪ ر اص و
 ۳ ع

  )۸۱۵۱۲۵۵۳6۱( | rباپرا ج وسا 1

۱ O EO 
  ۷ ۵۵«شعوط هدنس هبصق (سنوسغنیل۱) هدنخم را .

 و  ۱۷٩۱هر هناتکیلمبا قوح رب .ردشا تافو هد |
 كعيانص هدج وسا «كرەدىا سیسات راهش راخ راس ۱
 قیرد رف) رادیکخ و «شعا رلتم دخ كوي كب دس 3

 ا

 ( دالرون ) تجورون (هآها000) |
 ۱ E هدنسیشس راق لحاس یتلایا

 - وا یسهورذ ید او عابط رب هدنعاش را

Eردقورعم هلیما « رهررشمه ید » . 

 (دنالرىم وق) ڭنەرىلکنا (Asا00) ۱ لاب

 هدنغاعس ایو اضق ینعب هدنغلت وق

 هزم ولیک Nfs ثكنب رهش ( هلتسیل راق ) رک « رد هبصق رب

 ۶ رار EE «بولوا

 يشو راق هل رمقابو شم وکو یسیلاها ۰۸ ۰

 ی

۱ 1 
 ( ملاوشا) «بول وا هبصق 7 یزکرم هیحات ی

 .ردعناج ییلاها ۲۱۱۲ و عقاو ها رت ر

 هک «ردراو هلقرب هلیمان « یسلق راول » هدهبصق وب

 ظعو یارحا هقلخ نداروا هدنسب دالیم خراب

 هاو ه دنسب ونج قرش

 نوش روق قیشی

 راد سه) كنايألآ ( ۸۱۹/0۱0 )
 ) نسهربوا) هدنغل هق ود كوي (داتسم

 رص ع ی ۱٩ کف ( ها | ۱ 1

 -اوم و یدالیم

 . رد ر وشم هلس راهم ی هدن رب وصت

Alsen ( 17 ) یکهدنلاش كنهیس ورب hlودب  
 ‹قرەلوا قوم هنغل هود (غیوسلشا)

 راط رب نده رق بول وا هطآ كوي 7 ه دقیط) اب رک ۱

 بول وا تدنم تباغ یسیضا را

 ۳۰ لوط
 -راعاد یسهلج نايه «بولوا هزم ولیک ۷ یح نو

 دیو هل زاغ و

 . ردشغلشبا دلتیمها و تفد ۳ هد اعلا قوف

 بص ,ردراو یسلاها ۰ ۰ ءهرزوا قاوا ىلەق ۱

 نالوا یکم هدزاغو و «یایل و یوق جاقرب هادنف رط



 «نکیآ كنهق راچ اد .زویل ون ۍرېش رویت
 .ردّشش وا طرص ندنف رط هیس ورپ هد ۱۸

 ۲۸ كن رش (هسنازلب) و هدنتلانا

 ,بولوا هبست رب متا دن سیو ک نک هو و
 . رد راویسلاها ۱۷۵

 « یغاشا» و «ت) هح راج (۸۱50) ۱ 9 3

 .رولوب هدننیکرت تاب يرو ا قوچ رب داس راج لوا :تاعد _] 2: 8

Eكناتس راج ( ۸۱507۸ 062 ) ۱ هسا  
 قع هناتیم وق (سورامر ام)

 یسیلاسها ۳ ۶ ۰ «پولوا ه رق وب هدا

 و
Var) | 1و  (Also-ام  

 PRE e و ںھف وتلا ۳
 جاقر ءبولوا E هناتیە وقرب شا

 یللاھا LB ARE یهبعقو رهش

 .ردیسایکسا د (ع رویسل راق) نوا کنگ
(Aalesundب كح  E" 6 ۷وح ورو  

 وا كن ةا كح وک رب رگ 13

 یسلامها N E بول وا هبصق رب عقاو هدرز :

 و هدعقوم ر لزوک تباع .ردزاو أ

۳ 

7 
۱ 
3 
۲ 
1 

 ۰ر دود ج

 حورولو .هلغقث و
 هلعلوا یتطو ك (فوره) ندن و رحم ریهاشم
 . رد روپشم
 ن دنسبب یع سا « هرب را » 8 ۱ لاا 1

PN 
 (زاقوح) هک « رد هبضق رب ی رک اضق

 ٤ ندنبصنم نالوا هد رکد :E ونو ءدنحا ا ۱

 هدنلا ماللمالها كايا .ددسبا موا شا لیخ د هدنناتز رالامور «بونلوا سیمأت ندنفرط رلیلجا راق هبصق و .رد راو یسلاها ۲۳ . تک ؛بولوا هدنرزوا كتهطآ ر مقاو هدیراقوب تعاس ۰
 عساو هلیساشنا رالودجو رادس رلبرع هدندم ینیدنلاوب
 كناياپسا یر ندتفو وا .ندنرک دتا اقسا یتسهووا
 . ار دشمل E یراتنا رم 3 كا

 2 ه رد د وقسا Alessio) ( | وب ۱

 ا

 ندنف رط رثیلاب و روا هنس ةبصق (شلا

 مل .
 زرع: ,( ٥41و 0” ) نوکلآ وخل | ۰

Ê 3 جاو هنس هدا ٥ 

 = هعطق (اینس ورقیم) دل رک طيح ۱
0 ۱ 

 ازش ؛«هدنلاش فیررا رع (یاشرام) ءهدشیس 55

 ردهطآ رب عقاو هدیلامش ضرع

  E(هتقا زلی) هدنلامش |

۳۱ 

 شعروا |

 . ردد ودحم هل رلاضق ۱

 رد راو ید یرهرد تدنم و یسهو وا زا رب هدنخ ا

 علا

 EE ا دركشلا

 هلغاط هس وک الا «بولوا عقا و هدنتهج یلاعش برع

EP E ATننغاعس مورضرا ا «ردشملرآ  

 BS باتنع 3 ونج «هلیساصق نیساب

 نایرش ) دن راعبات یرب دارم
 غاص ءكرهدیا قش هقرش ندی ییاضق یربب (وص

 .ردیا دخا ید یا حاف ر ندلوصو

 ۔ارطا یرلارجم درلیاچ و رب روکذم «بول وا قلغاط

 نایرش ) روک ذم یسهبصق (هعلق قارعط) نالوا یرک

 هدنرزوا كياچ رب نک ندلامش یتعی ندلوص هب (وص
 -وا «بولوا مقاو هدنکنا یبونج كغاط هسوکو

 یسبضا را

 . رد راو هووآ رب دتع یرغوط هغ بونح هدنک
 مرد وگو ات نه ا ۷۳1 ندد تاب اتو کم

 رامات نایک ارو برام 4 شام بنام
 YY ك رق ۱۱ ۵ «تبولوا یواح یا ش

 اصو

AEکلا تزن ونک قد زاو.میسیلاها  

 نورد. ۰. ردمالسا الیفاک_ نوا یتم را یا ۵

 ۱۰ و مالسا ۸ «یتکم هدشر ۱ عماج ۳ هداضق

 اشک ۱۱و هز دش ۳ ءیشادسا"بتکغ نایتس رخ
 «نلد هرس ها هع ونتم تاب وبح ین ال وصحم . ردد وخ وه

 - ریش یک «باروح و هک لک یبهیلحم تالوعمو

 یاد فتا از ین اف زی اس . رد رابع ند

 . رد راو یابغا ليج كئيلاها «بولوا لییریض

 تارظ تب وئح كن هلس وز ( (Aleschki) ۱ لا

 یک اصو هدننال و ( هدب رون) هدنو

 هنب راس لحاش كنغام را (رهی د) بول وا هبص 4

 (پوقرب) «هدی راق و هزنم وایک ۳۳ ندندصنمو بیرق
 عقاو ه دنسب غ لا هزم ولیک 0 كن ربش

 ردعماح لاها Ao 7 و

 لضفا هيلع تاک فا ت 1 1
 هاب رلابع كرام arl تاعالا

 ترضخ فعل هم . رلب روت تب لها یدل وا

 نسح ماما 7 تراوح «لع تا حس dl اشدذ ین

 ابعلآ تہ .ردعشسا ٠ نا و ه زع رلیدنوا نیسح ماما و ۱

 یاسا كمعلا راشم] ر . ردض رذ ه دح وم نم وب رب ده ا

 |. روی تعج رم هن را هغد رش

 هناغلا

 یی :(لیوس) هدنب ونح كنايناپسا

 نالوا هنسانعم « نامروا» (۸اعمانو) ۱

 . ردط)لغ لدن مسا (هاغلا ) +

 هدنتلایا هیلیشا



 عل 1

 . رد هبصقكح وکر ہد هفاسم كل هرم ولیک ۵ ند هیلیخاو

 هدسنف رط قش تای ایما (Ea ۱ راغلا

(EAAرد ره كح وک رب هدنئلایا  > 

 هدنوق (هدایتسنا) لاین ندرلغاط بیرق هلحاس هک
 . رول وا تصنم هریک د 2

 روھ ۱ a (Algarde) ) د وانلا دم كا كنايل سا 0 31

 :تواوآ نت ایسار کیه و ران ]
 «شعوط هد هب ول و ( هد رات oA YT ا

 2(نابلا) تالوا قنصمه .ردشقعا تافوهد ۱۱۵۸ و

 روهشمو لوبقم ك اا .ردشفلو قداص بح

 درد هدکش | نییزب یر هاخهزوم صعد «بولوا

Al ۹۱ وراثلا لی  ( ),A r۷مو سا « برغلا»  

 بونج ك ریکتروب .ردطلغ ندنسیب
 ندنراذّرظ بونجو برع «بولوا یتلایا رب هدتتهج
 لال ,(ویتنلآ) الا هلا: یبالطا طيح رحم
 هغ ند قرش .رددودح هلا ایاپسا یخد 2

 ( واریدلاغ ) و (هوقیشن وم), ندنس ه روا كتلایا
 شک ۱ «رلقلوا دعم, لابحت ةلتييلس هر یفورعم دانا

 یرللحم بییرق هلحاس زکلای بول وا قلغاط

 كوي رکید «بولوا یرهش (وراف) یزک زم

 هک «ردنرابع (ندهربوات) هللا (س
 ا رد راهطسا یک هدننس وک لحاس هدیچوا

 ۲۶6۰۳۷ بول وا هرتم ولیکم برم ۶ ۸۵ ٩ یسهیعطس
 .رد راو یسیلاما

 یسیضا را

 , رد زود

 « راد نوه لاقت رو الوضع

 ندهع ونتم تابوبح ا بارش رر «امردت « ربا

 ,ردقاعص هاد زارو لدتعم «بول وا تابع

 هاشم ایلاتنا ( Ari )ا نرالا 41 ۱

 هد ۲۷6 و( «شعوط هدکیدنو هد را ۲

 هنایدا رک و انونف درک

 ۷۳۷ یار تا بول وا e لوبقم.كن قلعتم

 .ردشغل وا هجرت ه رلنایم) راو < سند هننرزوا دلح

 «بونل و و دل ونان هاب رام دآ كو كأ كسب سهع

 یجج وا لارق ناتسهل و یسیجوبام كنلا رق هيس ورب

 .یشیشلوا جد یصاخ رواشم, دل

(Algarinejo)ونحت كن ابن اسا  

 .ردشتا تاف و,هد (هدیسدن )

 اون ۵ راذلآ
 - وا دبصق لزوک رب هدنب ع مک كنب رهش

 «نواصو ,یسلاها ۰

 ,رد راو یرلدش راق

 هراسو وب ربسا «بول

 ID E 3 بول وا اا

 |: طا لغ و هدنلایا (هطان غ) هدش
 ظعا |

۳۲ 
en) 1۳۲و هب رخ اع مال(  

 ار ردعمآ نایربو ندنف رط وليل لز اغلا

 E E 3 .هاب روپ ار ERS 6 ی

 3 EE BE A (Algas) إس ا

 a هه اعم ندنغاط, (وراق)
۱ 

  هدیا نا کد ربا Ok ع) و

Oa) 1 2 e ر 
 3 (RO د ا en ن ۳1

 ۱ و رد هبصق 7 يکي اض هدنش ر وهج

 ۱ :پولوا عتاو مدنرانک کیا تیم (وزامالاق) هک
 مډر وکم رم نیزند راو یسلابها هدایز نو ۳« ۰

 ۱ زر راق هبهبصق وب ر رار واو ندا ریس
 ا ٩ یمهیعطس دحام ٍكنسہاضق نالوا ییازره بس

 (E 3 هد ۸۷۶ یتیلاها.«بولوا هرتمولیک مب رم

 ی دبا واع نبدیشک

 الام ا اقبل (n ى اا

 ندیفربش, لام هدنفارط نو ی كن هعجج

 «ردلا ګام و زت اندا یارغاوط) ۸ نغدو تج
  (یبالطآ اطیحت یا هلیلسیهاو کنغام زیا (یپیسیشیم):ہک

 .قح ۲ نانلخاس عت لاش :«بولوا.مقاو ۷ ات

 :یغوط هب ونتج «هدهسیا هدهفاسم كل هزم ولیک ۰
 ۵ ۰ «هفام ودر ك رەد عتب ندلحاس قید ازوا

 قرط GHA كنهلسلس .رولوا ملا ردق هب هزم ولیک

 کدو و بهچ | ( قروول )و « هزلکنا یی» یجب
 ده «هدهسیآ ترام ندرلغاط ق رفتم یخ

 ۵ ود هر

  eروض تّرصارت "عطقنم ربغ «هعقدازوآ ۱

 راغاط ءرص خیار (یزاوتم نال تالس لضا «بولآ

 هدن ره ك رلرپ یدک كنهلسلسوب .رولوا دتم یخد
 ا اغلا ) _لصا بولوا 7 لیسا یربا یرپآ

 ۳ (انیج رب و) و (دنالب رام) (ایناولسناب)
 » ,لوشي »و «قآ» ی هدلامش و «رونلوا قالطا رزق

 ې را هپعشس ی قادنو ریدآ) دل رلغاط

 (یشالاا) هيا یف بونج كندلسس ؟رونلوا دع
 «یتربیلوا 7 پاسخ لخاد ی رلع رف

Roliدو و ال  

 نضع( نال وا هدنبطس و نایه
 ؛یرلهوررذ كك وب كا ( ی

RESضرالا ع كنهلبسلس و . زا ا  
 «كبولوا ع ونټم وب بلتم كب .ینابیکرت ,ندنرظن ةبطش

 . دو و رهم هم اب

 نی و ااش لصا

 وح هدانا ولسنا «بول

 رد هرام ویک ۱ 1



۳/۷ 
 زارا )4 و | كوو یو را

 - وا هدن ر وص رالی رود ۍرلفرط 9 : 3

 یزآ ریو ا یطخ لوب ریمد 6 ا
 ۱ EE رخ نک

 هدیلامش E دوز 5 1

 ناب را ییا لک
 2 ندر یتا قدا بکر ت نیظع رہن : (ویهوا)

 ىروضةۇ راول ۇئ) یرادقم زا كبت شنا اب ۲
 هلسلس یاغلآ «بولوا دنت ر وهج ټولن

 غاضو < قرهشالوط یکتا ی غلام وزرا
 ولیک 6 e تا زا هیات اط رنو ِ_, 0

 تاغ ونو ف) درو (غ روب رک ندا رسک ۳

 ردا ليک تب زا لر راه
 قد ولو "و راق ون مزمن دم زو وَ

 ردق سی نالوا هدنلخاد قید و 3
 ( ۷8 2۵۱1) دلی اصتهتیافم ی ۱

J^ (Aegan) EEو) كب ی  
 (دالبوام) .« (ایاولذیشاب)ا «(قر و ب ا

 امس هک .ءررب هدنرظروسهج (هنیلوراع)ون( ایت ریو)
 هدنرلکتا تنی رغاط یناغل ۲: ولو یا شنا شب
 كلام ج «.:ردراشفل ول دیمدت مسلوب .هلیتسانش قو
 BESE فن رق قاوخب نت لمل ویا ةد هر وکم
 i let اسم اب دیر واچ

City (۳ نا  

 اعل دپ

 ا ۴

 رسض هد چ

 (غروبج) نا و ۾ ودن :رزوا یر اس

 ارم هتبیدام« غروب ] دی رگید مان كینیرش

 وب هر

 و ان
 د او یرافو» و

 هدنستفرش توخو ق لام وت

 ا هە (عربترووآ ۳ زد هقطقارب

 :.وھج ابا ولسناپ) | س ان

zi)دوخا  (Aİlgauناال " 

 :ردنعار و, لبا یراّوانک كرن ايان )الو ک |" 4
 سلاحا

LN |الو  EE AC Ca 

 ± الآو Apes‘ 0۸۱۱۵۵0 :یرلپآ ازا

 Î (قیو) ۸۱۱۵ ۲ ۸۱08 ېک ۵9 ي 2 “6 ۳

FE. ۳ 1وح  

 2ع رتعروو) فد (لوربت) یاشو ندا(غ ریلناروو

 ردق "هنتهج یر بوتح كن (هروان)وا قرش بونج

 (عا)*ندن رلعبا هنوط اتش رلغاط ون٣ .راوولوا دن
۱ 

 اش و زاكا ت ولو ی دطرف

 غلآ
 (هسناتسنوف)و هلیسارم (نمر) ابرغ چا ی

 او یری (نیا) ندنزلمبات هنوط هنن اب وتشج «هلیلوک
 دودع هلا هزدار نرد نال وا قرط ا كند

 یا ۳ یرافو » ید ٌلدتفر ط لاش بولو

 ۔اروولو (لوربت) ردنا طاب را بسک هل رلغاط
 كسک وا ب ولیربآ هیکیا سلس و هد (غ لر

 - سه كا كولو ‹قرەنلوب هدنعبق وب ید یرهورذ

 هورذ- (نروهلب) نالوا افترا هربم ,۸ ۵,۰ ۰۶ ,ییفت
E 

)Alegran7a) [ی فا كن لهطا هب رانق  
 دام ( هب راتق 9 . ردیسیلاش |

 3 .هب رز وی ا تس

(Algoa) 

 دنمأآ هک «ردیوق 4 وی ر ا اوغلا

 بونج «بولوا عقاو هد را و ثكتور

 ی هدنتهح یر لاعت هلا ورب (فیس ر) که نسب غ

 دنع هدلحم كلهزتمولیک 4 ۲ :دلسهرا یوزر (ئدوو)

 یاد ها راد زی . رّولوا

 هی وقوت .ردعقاو هل تفرش لوظ ۳ ۲۵ با ن

 ان با وا یک داد کوکو تب
 (تباریلا) هدنف رط یی ونتج برخ كیوق

 اصلا و زا لژوک ها كن دتعطق وا اه

 ا a اکر

 یونح ا ڭكناش رفآ

5 Ê تش 

 ( زوطا»"دوخاب « ز وکلا » ( زا زوم

 زیکر ک هساوا طلغ نادنسدنارع ما

E( ویا )ده دنقل ايار (:و راغل 1 )  Eس  

 قرش تنب بش (هوولالب و) «بولوا ره كحب وک
 مر ول را عین م ااا می هاتف

 ودر هدیلامش اقرا (Alğoma) اب امونلا

 (و راتوا) كن تس هعط دونا

 ۔رط

 ر قرش كنه روک ذم ها دا ۳ ه دئتلایا |

 قح 1 «بولوا توابع, ندهععساو "عناارا هدسنف

 (ناروه) :کلایب «ندنغی داوا« وو تیاغ یماوه

 ك رلن وب «بول وا ینک ۵و ۰ ماهر

 نسنارف یرونضف و نداری شخ و رب ئ ۰

 زدند رلیلات و روا

 ام یاشمآ و ۱ ناو

 رت ندنس هیلصا اها تایل

 كت رال وک ہداتق هلن رم (نارول تنس) PRE كوي



 فلا

 لاش, كن ەعقجح كلام «بولوا :نكاس هدنفارطا

 ردق هنسب غ لامس یابننم . ك (نوینیمود) و هنب راف رط
 .راروینل و یشانم جد

 یرلن انل وب

 تاک ك هلیتف و رلن س .راروباشاپ هلتلیح وآ راک

 . راردیلتیفج یلیخ ید هدلاح ییدعش واوا

 ندنسی ع مسا « راقلا» (۸۱/۸۲0) را

 یکسا 2 رلطس و كنا اپس. ردطاغ

 یک 5 و دم ایا و وغ ول) تك ولد دز اتش

 (اما) هدنتهحب غاص كنغامربا (مرا) هک «ردهبصقرت
 o SI مويلا «بوس) وا عقاو هد رزوا یار

 .أاتمو «یدا دل وب .یلیخ هلیتف و هدهسا راو یسیلاها

 یسدعلق رک .یدبا راو یمهیاق ر ر وهشه همش

 هر دو دلا بارخ ی مد ۷ ك i ك کو

 روپشم كنایاپسا (1. 1۸19۲0) او رال
 NES كدر «بولوا ند رلم هاسر

 ۱ هدد ردام هد۱۰۱۸۰ و «شعوط هد (هبط رق) هدنګ ران

 قوح ررروبصم ییهیح راد عیاقو .ردشعا تاف و

E E 

Puerlo de los Alfa-) gla ۱ ا فا 

  ) 5(هن ولاطق) كن اږ ایسا

 كنیصنم عامر ا (هربا) و هدنتلایا (هش وط رط)ه دنس هطخ

 رب نالوا یانمه هک ءردهبصق زب عقاو هدنبوتج زارب
  AES.ردراویسلاها ۰ ۰ ی

  1)اب ( )A m2۔ع مسا «ارمخا»

 لامش كنایایسا .

 رب هدنتلایا (لئورت) كنسهعطق (نوغازآ) هدنتهچ
 هلاعش ادا ت اند غ اط (رادوک) هک ءردرهن
 دود یرعوط هود هرب ندر هدعب «زاقآ یرغوط

 . ردطلغ دنس

 ندا یسهبصق (ارمطا) ىع (اربمافل 1) «پو

 (راب والادآروغ) هد رد و ریش (لئور) ٤ه رکص ندکدک

 اربماف][ س ۱

 «بولوا هدنلامش هرمولک ۱۰ ك

 . رولکود هنغام ربا (ر الایداو) یعب

 (لئور) یسهبصق

SHEN ۷شر و ( 
 بول وا تد رتهاس ر | اتا ( (Alfani افلا

 et ه د تخم راب ۱۲۵ ۰ 9

 :هردشخا تاف و هد ۱6۸۳ و

 نا (Alfred le Grand) — ك وب ۹1
 ودب د رفلا

 یرادکح مب كنموق ناو ر

 5 A٤ ۹ ل درام بول وا لعغوا ا (درلتا)و
 ه دن 4

  EP CEEبا |
 دف رط لاش «بولوا لوغشم هلتعا رز |

۳۹ 

۱ 
۱ 

 الا
 زر, را خر تو هد۰٩ ۰ و ءشع وط

 «هلفمالک | هجا ینیرلتوقو لاوحا «بوریک هنا
 شل وا لئات هتل اغ «كرەدىأ موعح هنن رارز وا ۳م ۱

 یتبرهش (هردنول) ناو هدنلا رايا هق رایاد تقوواو
  ندکدعیا امرا یسهنلوروم كلام .ردشخا طبض
 كنراجتو میانص همت كفراعمو مولع .هرکص
 رلبتکم قو ك «كرەدى| اتام فرض هیت را

 هر "هوق ءتلکناو ؛شیسأق هب راح تاسس وم راسو

 ٠ ردشعت

(Alfeld) 1ه دنهجح بر كنهیس ورپ (  

 ۔اضو (عأپس دایه) ملا ا (هرووئاه)

GEISبونج هرتمولیک ۱۹ كن رپش (ماپس  

 Ne «بولوا هبصق ر E هیحات ولت دمت ره

 یر هاخ 0 یراهقب ر اف 1 هصان ءیسلاما

 .دوناو

 ,A00۲48 ۸۲۵) اروفارآ دوخای 3 ۳ زا
 (دوتلم) ریا طیحم رج ۵۹

 ر رلیلاب وزوآ هم وق رب شو من 1

 « رح » هدنناس نکتروب بول وا مس

 كطیحم رحم زیار یوق اوت ور 6 لتتسم» و

 2 ا 2 2 | دن نول ر یری ار

 ر كرل الم ؛تویلوا ءایس ال رلن وراح اپس نروک

 .رازودا لش ینیرلقدنل و

 وا دوبار غلات ات را (Alfeld) ۱ دا ۳

 یرا زره (اس) هایا هن وط ۳ قم ر

 یسویعطس هلک امم .مرلا ون د ا ناي رج ,ندنس هب روا كب ون

 هدن رباز

 | نلیرو ندنف

EEG 

 هلسیتقو «بولوا هزم ولیک عبرم ۱۰۰۰۰۰ ارت

 4 طرقن ضرالارع یني دل وا شفل و یرعق دریک درب یلخاد

 ردن هج رظن

(Alphonse (ابو روا دهلسعما وب  

Eزا  
 : رولت وا رکذ یربآ .یربآ مرز هج وزن ,هک « ردشلک

 د دعتد داس ایفا لود

E 

 O ۷۳ .بولآ ۳ هدنق وفام كنهیموع 2 هی

 ۱ هل ريل هق راه ادو ؛ شیفیح هت هدنح را ۱ تا

  هدعب .هدهسا شلک بلاغ ادتنا «ب وشی وط هب هب رام

 . .روط ىلقاص تفوربو ؛شاوا روب هرارفو بولغم
  یرکسع درایلدق راعاد هلیتفایق بهار «هرکص ندقد



 ۳ 6 e و GREE ,بولوا

 ۷۳۹۲ .هرکص هنس ییا ندننافو ل (جالب) یردپ

 ای كاب اسا «قرهلوا فلخ 4 (الب واف) هر ا

 ا .رددشما 9 هنت (هیروتسآ) 2|

ERSو هب ر وتسا هدنخم رات  

 ینتموکح رقم .هرکص ندراهراجم قوچ رب یشراق
 خد ینیرہش (هنوبسیل) هلا لقن هش ریش (ودیووا) |
 .ردشعا ثافو هد ۸4۲ با غارف هدعنز ا

 . ردبقلم هلیبقل « لوب » چ وفا ی ۱

 یردب »۸۱5 بوغوط هد را ۸4۸ كا |
 السا تموکج سلدناو ءشل وا فلخ هب (ویود روا
 نسهطخ (توبل) ا 1۵ را ی ٩ هایسةیف |
 «هد دسنا شا طب ینیراتهح ضعي وب كناناپساو ۱

 تیابنو «شدشاوا هل رالالتخا ندا روهظ هدنکلم ق
 - ٩۱۰ ؛بولوا بولغم ندنفرط یلغوا ىد

 غارق هدنخشر

 .ردشغا تافو هرکص هنس يياو ؛شلوا روی و

 . ردبقلم هلیبقل « شیشک » چ سنوفلآ یجد رد و

 ٩۲٤ ددالیب «تولوا یورو كسنوفلآ چچ وا |

 ۔راډکح هروتساو نويل لهن ر ۷ ندنخ رات

 یرزوڪ نڊنفرط (ريمار) یرداربو «شع:ینفل

 مح وا

 هغخا رب هبالغوا ینوروم ت ت

 «قرهنلوا سح هراس انم رب هدنب رق كن ويل «هلغلراقیج ۱

 ..دشعا تاقو هد ۲ 3

EN 9جم 2 1  
 یرادمح" هلاتشقو نول سوفلا ی 3

 ند ۹۹٩و «شغوط هدننم ران «٩٩۰ كدالیم بول وا

 السا تموکح «هدافتسالاب ندهقرفنو قاقن که دف |
 كنب رتش (وسیو) هدهسیا شا برح نالعا هةي

 . رادیعفل وا لتق د

 هلاتشقو نو .هنهلاغ س سن وفلآ یجللآ
 ۱۱۰۹ ندنخ را ۱۰۹۵ كدالیم ؛بولوا یرادمح

 ! هد ۷۹۱ و «شغلوا طاقسا ندتم وکح هنسوا هتب

 | یالسا لها شلدنا ءكزمروش خا روق «

 ى1
 یلغوا كدنانید رف ج رب .ردشم روس مکختا كد هنخ رات
 هدننب یغوا جوا کلم هدننافو دنا د رف «هلغل وا

 ینلرادکح (نویل) هنسیدنک «هدنکیدتنا سقت

 هلاتشق یردارب هدنخم را ۱۰۰۸ .یدیشعشود

 شفلوا جارخا ندنکلم ندنفرط (هشناس) یرادکح

 وا لتف عوقو كنو هدنخ را ۱۰۷۲ یدهسیا
 ار « هقشد ندک دعا دادزنسا تور وم كلم ءهننرز

 تموکح و «طبض ید نهلاتشق نالوا یندهصح كنند

 (هلطیلط) ؛هلکلک بلاغ هد رله رام ییدتنا انا هّیمالسا

 و .یدیشقا داتا تخءا و اليسا ییربش

 قاشا لی بندیمالسا توی هم فا مسیر
 ا 9-9 شوا ب ولعم هد هت راح جاق ر «كڙودا

 توف ناز بک عل ر وا لغوا تکی هدر كرهت

 . ردشل وا

 9 جرات ۱ ۱ ٩ هلکعا جوز ی (هقاروا)

 اإ ىدا یرادکخ ید كتهلاتشق هدننسد

 [ . ردقح هتل وا 6 ه دنس ه رے یررادکح نوغ |

 هچلاغو نويل: «هلاتشق س سن وفلآ ی نکس

 ۱۱۰۷ نذر, ۱۱۲۷, دالیم بول وا یرادح
 یسهدلاو تدم رب .. ردشم روس مکح لدهن رات

 كنسهدلاو «بوروس مکح اکرتشم, لا (هقاروا)
 ندنحاتن یسهرادا ءوس كنبداق وب ,مرکص ندننافو

 لن وغارآ یرد یکو او, ؛شلآ یتکوا كرلقلاتف نالوا

 فلدادرنسا یرارب سه ینیدلوا شا طبض سن وفلآ

 هرلتببلاغ ضعب یش راق هنیسهیمالسا تموکح , سلدنا

 ؛شعا طبض ی (هبرلا) و (هوارتالق) ءقرهلوا لئا

 یناونع « یروطاربعا ایاپسا» و

 هسنارف (هسناتسن وق) یریف كنو .یدیشعشیقلاق

 .یدیشم راو + (ییول) ی

 . ردبقلم هلیبقل «لیصا» س نوفل ا نت

 هل اتشق كد هنخح را ۱ ۶

 د ند رالارق

E 
 ندنخح را ۱۱۵۸ كدالیم

 دب بولوا یرادکح

 ق رب كتکلع هدننامز یوابص «هلففل

 «هد هسدا شمک هنرصخ دب كنب رلکب

 رارب هلدادرنسا ینس هن وصغم كلام هک ایم

 ۱۱۹۰ و یی وا :ندلتقم ۲ یی دکل عیس و

 كوي رب هد + رام 7 ییدتا هلم السا لها هدنګ رات

 بول وا راج ود هتي ولغم

 و هدنسات جوا هدنناف و ثنب ر

 هرد نفع ی

 ولی هدس ز نس

 (نوغارآ )و (هراوان) هدعب



 ف لا

 ,یدیشلوا لا هتیبلاخ هت هیدادما تی رارادنکح
 ىج ز وسقط ا کید نالوا یسهدا ز هم كنو =

 ۱۲۳ ۰ ندنخ رات ۱۱۸۷ كدالیم ید سنوفلآ
 لها سلدنا بولوا یرادح.نویل زکلای كد هنخم ر
 « ردشغا راه راجم قوح ۸1 هلید راس |

 ها رابقل ( مکح » و ( مج ۱۳ت نون ول | دهن وا

 OD ,ردبقلم

 تولوا یرادهح هلاتشقو نوفا .هدننافو دنا رف
 وا بلح ندنفاطر كنب رلسن رب انالآ هرکص هنس ښی

 < هد كسل ۱ شغل وا بانا یروطارعا ا «قروەنل

 نالوا قل روطارتعا
 شل دا ا هدکما هب رام ها (یآ ون روق راشب ر)

 داد زسا یی ا مسف CEE ی هدایاپسا یر لن اسم

 هل ایصع نالعا جد (هشناس) یغوا 6 یک یر دتا

 وفلآ .یدبشع 1 س والخ ها هدنګ رات ۱۲۳/۸۲

 ا یتکیلم

 «ك رودا

AOEیج> وا 1۳ 1 زنم رات  

 ییقد نوجا قم رو وا هن

5 
 اتا هئمال سا لها برغم نوجا رداد رس

 تاو بت هد هیلهش امد ۱:۲۸ 4 تیام

 وا «هلغلوا شلآ یتسهییرب بیع تاذ وب
 اراصتل یب «باونل وا یماع لا. رانایبسرخ .یتفو
 توس تم د خب هنت یشن كن هیمالسا فراعمو مولع

 غا

 نلیند (240168 4110811008( « هیسن وفل جایزا »و
 حب اا سل ام ماهه ام السل و یس رپ ریز قاط
 E نونفلار اد ا هدن زرط ی هی تادسس وم

 ین رات ای ایسا زب هلح ناز زا و یافیلات دن صع . .یدیشعا

 .رد راو یجد

 .ردبقلم هلیبقل « مقننم » ج سن :وفل | یح رب نوا

 هل (دنانن درف) ی ۱ هل اتشق و ن ويل
 هد.۱۳۱۲ «بوغوظ هدنح را ۳,۰

 ریکت رو هد.۱۷ ۰+ و :شلوا ثراو هنکلم كند

 لا سلدا «یقافتالاب هلن وفل | درد یرادکح

 -اط لح هد ۰ هد ها شا ب ولغم ییمالسا

 دكا یار یالبا لها نالو شع نصجم ءدقر
 در لاله د ابو «نکیا

 . ردیلغ وا

 ما نوعارا ۲

 دا ل روک ت چ .نسروفلرا یر

 داو مکج

 یشن راو وب یرمق فلس وفل

 . ردشم روس ها رهن را ۱۸۳ 6 ندنخ لات

 یا یرادلنمح هل

۳۳ 

۱ 

  هدننافو و ناق دلکعا :KES ی( هقاروا) |

 ۱ یو «یوتیلاچ هک ا قاعتا نکلا یخد نهلاتشق
  ششوآ لوبق فلز 3 ندنفرط یقاطرت كرلیللاتشف
 . هلیفاطر رکید كنیلاھا هقاروآ یسهجوز _هدهسیا
 لات نركض 9 هنس ید «پود دا تفل ات

 ۱ ندتسشدنکو «شلوا قفوم کف راک و ی

 . هلتمالسا لها س ۳ توۋا شن وفل ۲ .یدیشم اسو

 و ® انشا «بوالشاب هفعنآغوا
 ABE ییعن) هس وغ ارم یا لالا وا

 دوی هد ها رفا) هدحت هدهسا شخا طبض ییریش

 .زدششا تافو لد اردک «بولوا زاجود همانا ر
 O TE E سنوفلآ یعنکیا

 مکح- دهن رات ۱۹۹ ندد راب ۱۹ 2 داللیه

 هدن دم تدم E O ily هو ؛شمروس

 سلدنا هد و" . ریش | طبض ررب ضعت بوی اعوغ

 حل "تم کک ةف ر اکخراعم (دیلقت هنمالسا الع
 ۰ ردهلبوس ژاعشا خب یسیدنک و

 ی او كنور نچ وای ن ولاد ی وا

 ۱۲۹۸۰ نبات را ۲۲۸ ه ل دالله بول وا لغوا

 هاثشقا «افسنا رفو*؛شهروس مک رب 1

 ا شتا لک كی رادکح یوتا و هل

 2 :۳(/هق لهتیم )هد ۲۸۸۰ بود هن راحت ىش راق هق

 .ردشلبآ ندنلا؛تمالسا له" ج د یتسهط

  ندن رات ۳ ۷ ۷ 2 الاس رز او ۳

 كش وک «بوژولی مکح هدنوغا را كد ەن زا ۰

 هلیلغ وا :نالوا"شعا ناییصق ةلقلوا رادسکح رب
 یش هطآ (ایند راس) ند ولزا و اذه عمو ءشنسارغ وا

 ۱۷۰1 ىد علوا رله هکغا طبض

 یرادنگح ایلغسو نوغارآ بس سنوفلآ یش:

 یردیو ( شغاوط یدنعارا ۱۳۸ كدالیم «بولوا

 ایلعس هدنباتسیخ یدننک ندنف رط دبا اد رفا « لداع»

 کد زد

 یافو كن رد هد رات٤۱ ۱۳ «ندنفدنل وب یک اخ
 لیوبا «یک :یتیدلاغ ةد دنر یاد نوغارآ هدن رژ وا

 شارٹ راو قتسدنک د (هنآو)

 قوجا كن «ناونبحا كمربک هلا نللویان , مدهبسیا
 ؛ششالقن هارو تاب هم دیا طبضو «شعنایغوا
 ترعه ندهینیطتطسق «هاغلوا مدآ رب ماع یسیدنک و

 یا ارق

 هئهافس ا ایا انس راھ تانا ناپاک لدا

 د و ینیدل وا كلم دحهدای ز



 .E تا و

 .ردينيع كصخت تالاب دع سنوفلآ یش :

 ؛لیغوا دنا د رگ ی و - نورا ی

 ۱۶۹6 دال «بولوا ینوروت كس وغلا یک شد و
E :هنس وا «هد هيا شمروتوا هنتم یلوپاب  

 ءهل زواجم هتکلام 3 EE ارق هت E رف

 - رک دتا لر ا ید یمهعب يدنک و ازت

 د رسنا رف «هلکرت هدنانید رف یکی لغ وا یت نون
EREوار :پودیا رارُخ هایلچس  

 ۳5 ۱ اه م ردنا تافو تن

 یرلز رانی رو ۲" 3 3
 3 جم یاب م هلا افا یو

 بقلم ملل < عاف ا
 E ردوا و د ریکتروپ .بویلوا

 كواليم ERE لغوا كنب مه E وعرو قنوق

 قناونع, تنوق ادتبا یخی یسیدنک هلغلوا هدتشاب نود نالوا یسع و یسجدع هڪل وا "للصاو | ۳ ۰ باب ۷۵ شع وط ر ۱ 32 ر | حوا مدين اف و تك رد و ؛شعوط هدنخ وا 1 ٩
 رب ندنلا كنم بیا لجا.یسلدنا هدوی  :بولوا واح

 ؛ه دیآ میسون کلام و هلکلق | طبض لار :قاوح

 إل ۰۱۱ ۷ 4 دالیم , .یدییمقا /نالعا رک
 ند رلپ مع یخ دا تیر شا |( ينوب ڈا نی ھن وبسیل هدنخ
 ید ندولاتشق ئم رکص ندک دعنا انا تو ی

 ریساو,پولفم ,تیابن هډ هپ اچ یقاطبض را را صوب

 هلیطرش كع هیاعا ی رود دام
 تی كتلود ریکتراوب . یدیشل و نم

 ردشغا ِتافو ,هدنج ران ۱۱۸۹۵ .رونلوا

 EET « نامشیس »ایپ ایہ ننوفلآ کیا 1

 وب دهن رات ۸۳۲ ۲ ۳ نان هر ۸ هد ۱

 ه4یمالیع ا:لها_نملدنا بو روم تملک 8

 هق رف رب ,لدبیلص لهاو :«لشقا رمان |
 کت روب 7. اعبتفلوا لن ییا جم

 دسر ۱۰۱ .زدشقا عضو نواز نوچ اوو
E ۷ :۱۲۷۰۰ ندن/ر  

 کما بولا ا یرایسجب کناز وا كدة وا

 شک یردارب «هلقل وا قلغوا یکی تنشر
 ورانهل [وا :«شزوتواهدعنع دنخو کل ي ۲

 نر اس لها لدا نسهطخ (برع تم |

۹. ۱۳ 

TE قلا س 

 اچ هتسبقر كعنانضو وا
 دن رزوآ ینفالتحا ضل لالوا هللا اات .ردشمشپ
 .یدیشلوا رهظم هنس هلتنعل كناقیاو

 . ردبقلم هليل «تيكي» شا شناوفلا
 و كد هنح زات ۱۳۰۷ نادنخ را ۱:۳۲ ۵ دل داابم

 یورو كسنوفلآ رجح وا بول وا راد روت
 .یدا لغوا ك (نسند) نالوا

 یک ینیدل وا ینوم "یداب كندلاو هلن ایصع هعفد چاق

 ق(هشناس سن وفلآ ) یردارت هرکص ناشولح دم

 ینیدلوا شعا جور ًایفخ كنلغواو ةد رطو قت ید

 هلانشف ̀ .یدیتشعا لت قنرف رت ةدتنعسا 0ش )

 ندکلیا؟نراض تفو ووشس و ور راک
 هقاننادقعدل رل و یراق هنمالسا لها برغم «هرکص
 تیدنا شلوا روبج

 ردبقلم لیبل لیاقت رو سد سن فلآ ی

 وا یرادنک رکن ژوند راق »و ۸ ۸

 یخ درد

 7 نر تن رد

 هدر نسو شمارو وا هتل کیا هدنشاب 5 ءتول

 هناتش رفا رک ناک درب دل وا هلا اه هکر ناو زد

 ب ردع هن اضعتم دانم السا لها توک

 زاد هل اتشف و٤ شما طب ی ردو ضع اشو

 تط 4 رەد

 . ردا غوا لیخ ید هلا الباوباو يبات رف یر
 ندنلځا وس یرع یاقنرفآ رلیل زیکنار وب هدنب امز كنوب
 ۱ دریا تک "نیک

 یزاوو لیغوا كناژ یح درد س سئ وفلآ یعتتلآ
 ۱۳ دخل را ۱۷۵۱ هدنافو كنبردب بول وا

 2 داکلیص و كن

 3 NEU «هلیتسح یتهاتس دما شیخ

 لیکو ورد نود یرد ؛قرذنلوآ طاقتسا ند

 شهدا و و یتیدلوا هدنشات

 .یدیشفت وا نی

 ۸ناتقد) س یصتکیا نوا | سدوملآ
(KHو ا ا  

 یوز ها الب زا یعنکیا هحلارق قبسا ءبول |

 .یدیا لیغوا ےل (سیساد ؟وسنارف) |

| 

 ۱۸۰۷ لدالیم

 هدننامز یموکح كتسةدلاو بودنا دل وت هدنګ ران

 لالتخ.۱ ۸ ۹۵ -*«نکیا زاح رب هر وتس

 هسراب هلک ون یاناپسا: اب هلیسءدلاو < هلب رژوا
 قیناونع یان

 (مونایزر) كند اب و ادتا سن وفلا نود . ید راشحاق

 یهدلاو هرکص یا چاق 5 قح بوک هنتکم |
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 ؟شقنا ماودا هنلیصح هده ردن ولو سراب هدیب «كرەدىا

 ندتللارف و هغال رو ندش ر وهج اا دما هدقلارآ وب و

 ۱ تحارتساو رارق هن وک رب ‹ڭ رەد | لاوصت هت ر وهج

 | رجم هدن رخاوا یس هب دالیم دام ۱۸۷ ‹4غمامەل وب

 سن وفلآ یجنکیا نوا كسن وفل نود رلن انل و هدراک

 یغللارق هلیاونع

 .ردرلشع ا: بلح اسابا یتسیدنک هدنلئاوا

 ندفرط رب «بولوا"ج مو ج

 یرا رادف نایت راق دود ید ندفرط رو تیروهج

 رب لارق ملک «ند رقدلوا شعا نایضع نالعا

 رک او «شعناغ وا هللالتخا بایرا هذایز ندهنس

 اب هد رله راح

 مزه كس وا راق نود هدننآ ترام كسهس ۷۹

 قم
 رد تقوی اش

 تد ار «كارەذىا هدنام وډ ° E تادلاد

 ید یررادفرط «هنیرزوا یساق ههسنارف بولوا

 هةوا شا نالعا نیو وفع لارقو «شلغاط
 سن ولا کا نواو ؛شلوا فرظرب "الماک لالتخا

 زایتما سا رکلای .یدشغا رزق هدنغللا رف ای ایسا

 هراوات نالوا شهشلاق هغایآ ییالوط ندن وغل كز

 یرللالتخا كنسهطا هوق یهداشرمآ و كنتلایا

 ید رادلتسمو .ردشعا ماود ردقهتسهنس ۸

 یر كنسهق ود (هیسنس وم) لارق ع «هچآ وب ماتح

 جاقر و :شقا جاود زا دقع هلا (سدسم ایرام)

 سنوفلآ لارق «هلکغا تافو هجلارق مک م رگ یآ

 كنوا «بوناب هیت رف راد كنس هقیف ر تدم لیخ

 شمهقعسیا قل وا یضار هکعا عاق قولحمرب هنن رب

 ا نرش یه دس ۷٩ تا «هدهسدا

FTو ناساخ ناتسیت را  
 -شعا جاود زا دفع ها ER E) اب رام) سانت رب

 ه دنسات ۲۸ نا نرش یب هن ۱۸ ۸ ۵ و

 رب هلماح یسدحورز هدلاح ینبدل وا

 یءدحوز .ردشعا تا ات تب ف

 | نالعا لارف سن وفل آ ۱ وا نوا ندا دل وت هرکص

 رادکحر لاص |۱ جحودم هجرب بحاص .ردشفلوا

 « هد هح رد رب یراسحو قبح نالوا هنس دع «بولوا

 هدن ر وهظ هرل و هدا رلف رط ضعد كنایایسا هک «یدنا

 ی ا هنا E A قمالوا یراو

 فخ 3 نیما شب غلآ هرار 9٩ تح هح رزاکو سلجم

 مکح Ê لاک كنه راس تلع «ب وقیح ندد ردام

۳۸ 

  یرلهلاخ هتسخ 6 هلتع نع ٥ رالع یی دل وا هدکم روس | تد وع هس راب .هلکع | عاررت هنسب دننک ینق وقح قالارق

 روطارمعا «نکیا ۱ بوسم هنسن زادپ

 سیو هلاه |

 تن واعم و HE یار جا هندی اسم و | رقف و «ضشدرک

9 ۷ 

 هسنا رف ۰. (Kok ۳ ا

 یدالیم سا يچتلآ نوا كن |

 ۱ بیع ضعب ینیدل وا شا بول وا ند ران اد وب

 9 ۳ شات ۱ 3

 ردشفل وا رمل و نت رل 0 ۱ یس هنس \ AY ۵ «ك رودنا نالعا

 رحم Hes) ۸۱۵0۵56) ی راەطآ لاو

 - هطا نیا ییا هد دنه طیحص ] سم

 ٩ تام یا اا نالوا یوم فک «رد

 رش لوط ۵۰۳ ۲۱۰ ہللا ییونج ضرع ۰ ٩
 : «ب ول وا ط وب رم هل رايق ر هدن رلندپ . ردعقا و هدیق

 5 ل ا كى هدنح شش را ك رايق و

 .ردراو در ییا

 لاش كابلاتا ۳ ! | هن

 رد راو یسیلاها IN e را هبض 9 و دنس

  هیلاسعم تهج تانتلایا ا داف را یدنتب انا

 كن ربن (ایفوت) نلیکود رک قان وا قردقآ هدنس

 [.هلب روي تعحارم هتسهدام « ایفور»] ۰. ردیمدق مسا

 الدر و چ آهن و طاسا ولی ای وید یاسا
 ) «بولوا
 كن لش «نوشا قلثروف ندسیقعت كنو یو

 «هنغیدل وا قشاع "هب یریرب هدنمما مس ون زا

 فجدیا كو هب هیج رب هدنن رق یرهش هتسوقاوس

 .ید ررمنانبا هتخیدلنوا شقاا لوك هربن یخد كنايفلآ
 هب راسیق ی هدنیطلف (8 ۸۱0۱۵0) ۱ ۳ ٣
 بهار رب مکس دان ولی )ره

 رای راو و اا 5
 اراصالانپ ءدلغملوا شلد التف هدنسهمص یملاظم نالوا

 دن ۱ تا و عنایت عن ا ایر هنشی ها ها
COND 

 Le conte ۷۱۵۰ یربفل آ دوخای ۱ یراسلا
 رومشملا كنايلاتبا (۱0۲ 1 ۰

 د ۱۷٩

 کاو ا ا ررش (قسا ) کان هوماچ هدنخ ران
 اا ا ریهاشم «پولوا بوسنم هنادناخ رب

 یردن «نکیا هدشاپ كج وک كن .یدیا یکی كنير
 اس آل رهیقلوا اتعا عب ر هلك ا تافو
 وتسا) «ه رکص ندکد ربک هلک لین رسو قلهدراووخ

 بول وا ندنسارعش

  ) (Alphée)هر زح هی هه روم تاتا و ۱



E ۹و و  

7 0 3 

 ةناکذ و لقع رک همتیلیح و ببین رکو تال وب یس
 قشعت هنسهستن وق ینابلآ نالو هدعقوم رب ىلاع * ك
 هرزوا كلبب هلوا هلیسو همای د56 ول هه 9
 دریلاه درک هدرعش رکو ؛شنزوآ" کوسا تو
 -رظ هنس ۷ .قرذحآ رغیح زب ییا دنبوت ر تزروص

 یسصع كرلن و و هنادیم هلاه ۰ 1

 .یدیلففوا يهتم انتی و تبغر E + كم و۶ 3
 ید ربا یک و ما رب 41 هم وطنم ر

 هلینافو كنراوتسا هدورص وا .ردسشمآ تم

 دقع اخ هلیس هستن وق یابلآ یسهقوشعم .نالاق لوس

 ییدتا هيم » يكلم تیرح » ك !رمدیآ جاوا ۱

 فا و
 «ك رەد ترق ڻنډه شهد : الا نادنا روهظ هد

 رجا هم دیس دنک لالتخا بارا ؛هلغج اق هب هسنار :

 ی هدنقحهسنا رف یرایفل | هرکص ندتف ووا یا

 «ك رهدا بنا یتبحم نالوا هر وه جیو یت ¿ن و

 تییوهح رکو شا رف یک هد رایان ی

 كنهياب و نا .ندبشمزنس وک تھ وچ .یک هدننقح

 ناسل هدنرخ اوا كنب رع «هلیبسوه قهالک | تی ا

 ییدلوا هدنشاب ه٤ .. ردشع۱. دیلقو, هجر :قیرآ
 ناسا. بود تاتو ندعبل وغم تک هد
 - وا لج ۲ ۵ :نیرانآ تایلکكنسپدنک یھت وق
 رات | دل کو یراهناه درک ور تدخلا شن هع وزا 1

 1 هنیرکف تیروهجو تب رح هدنناغیلأت نوتبو < «شم زا

دهسنارف «یرهقای هی رظن
 EES یکالماو لاوما کو

 هل اه قاط ركنا وب یارعم, ایا ,لیصح یی ناو

9 ۳۹ 
 دوز تلتتنوق یاب تنالوا یا ا (ترا

N 

 كن زفر وک (مرالتسف) و هدنقرش هرم ولیک ٤ كتا

 رهش ر یزکزم اصق عقا و هدنشنب رحا ةر ولیک 6

 یعکیا ریش و .ردراو:ینیلاها ۹ ۶۰ ۴ بول وا

 نان و یرلبحاص كن ه رب زح مد رادسا قرعه سصع

 نشغل وا انب نادنفّرط السا لها ترع

 کید بولو دل رز وا كنه هدنیامتز مالسا لها

 رک ذھن رهو <

 هدب زرط ت ی س «هد هس روینل و داع ڈلآ هسا رهش

 . رویلل وا هدهاشم ینیدلوا

 . روینل وب یرلداربو .كنع دق

 هدزیکتروپ ( ( Alcabrichelle ( )| هلشربقلآ

 رد هدنتلابآ هب وپتسل

 زوم (هتسکح) هدن را وح

 ° كشور (وربوراق) «هلاعب ندنغاط (وتنوح) ۱

 هب یس الطآ طع ر هد ونح .زوولک ۱

 ۱ الا ۲ هد هسپا
 كنا زار ) ۸۱۵2۲۵2۵5 ( 

 :e Ee یهح بت ودح

 ۱ اا

 - ایتسابموناس) و «هدعیحا ردق هرتمولیک ۳۰ كنس |

 | هجرت ها هنتنلا کا ؛بولوا لوبقم كب یهروتم

 -C.-Innocent Al ) — توف 2

(fieri ۱ح رایج رۆ كتایلاتا  

 ۱ دامو هدتنخ زات ۷:۵ ب ۰ ءا درام برو ترا ۱

 یکهدونرو . ردنعآ تاقو هد ۱۷۱۷ و شوط

 كنسادنک هر وپشم هينا قوح ر اهدا ورال

STرد  

 .قدا ید

 منا « کلا » (163100) "| وم ۳

 یک تقوا طاغ

 نادنسیب ی مس

 - هلعآ ايڪس

 | کیو ہدنتلایا (ینامارت) «هدنس هی غ تهج تانس

 ۱ كن رايفلآ نغاس هجرتلا فتآ

 بولوا قوح یراعمو

 E e ی E ۰ كن ( ون
 ماطر عقاو هد رع لوط ۷ هاب | یونح ضرع

 طاع هللایف یرلفارطا هک «ردردطآ كج وک
 ۔اق رفآ بس راز دعتام هتس همش انن تکا «ندنعیدل وا

 یر (زبو و ر) هد میز یسغ لحاس كن
 ۲ ۳۷۲ ءهدنسیش راق .كننصنم

 .رویلوب رلایق قاط رب هلسا و
 -ایسا (۸۱6۵۲2۸2) ضارقلا دوخای | زارتلآ

 (ةطيسلا) هدتهح بونج كاي

 - وا یس 4 ساس عاط ۳ هدنس رع بونخ تكنسه ووا

  (میللا )نالوا یتهووف تی و دا. فول
 هاب ر ) هناب یدا و ) . رد راو یعاشرا هرمس ۰

 (راملا یداو) نالوا لوق هجاساب 2 (رکلا یداو)

 ناعب ندغاط وب (ودنوم) ند رلعبات یر (هروتش) و
 هدنکنا لاعب كغاط وت هت هما و -- .ژردا
 .ردراو ید هبرق رب هر اتو هدنتلایا (هطب سل ا)

 (هب روف) كينسب ردا (Alcarria) ۱ هيرا
 یسوا نجع تتکلم ییدتا ریس |

 دز وق) و راک (یداو) فای اسا -. ردلف
 نانروا «قلغاط یسیضارا هک «ردهطخ رب هدنرتهج

 جد هدیل امش صرع ۰۴

 بارش «لاب و ییاناویح
 . زد راو جد ییالوصحم یعات لوجو

Nرع منا « رصقلا» ( 27 ) ۱  
 . رو و اياپ سا . ردطلغ ن دن



 قلا
 یرلک وی كا .روینل و هبصق جاق ر هما و هد رک

 نانلو هدنتلایا (لار دادوح) هدنراط سو كناياپسا
 لو ریمد كد ردام رد (یرازاقلآ نار ناس)

 عقاو هدن_سیقرش بونج هزم ولیک ۱4۸ هلیقب رط

 . رد راو یسلاها ۷۸۰۰ و رد کم اضق «بولوا

 تئس) هرکص ندقدقیح ندنلا كمالسا لها رش وب

 وا یک روش لب دیلاوش (ناوح
 رازاقلآ ) ت .ردراو یر ەق را هراسو نواص
 درکترو هلیسا « یرازاقلآ زوط » ینعب (لاس ود

 «بونل و هبصق ر ید هدنسهطخ (رودامزسا)

 -س .ردراو یرتدیم زوطو یسلاها ۰

 ریش نالوا فورعم هلیمسا (ریوکلا رازقلا) هدنرقم ]

 [.هلیروب تعجارح هتسهدام «ربیک رصق » نوحما
 ندنسی ع مسا « هعلقلا » (۸۱6۵۱۵) ۱ هال

 .ردطلغ

 ریز هحورب یرایلعیها ك «بونل و ر هبصق قوح 9

 ط قرش كنا اپ سا (1

 ولیک ٥ كل ابا درک و هدنتل ایا )الب لرد نولتساق)

 اس دہفس رح هک ردهبصو 2 ه دنسبق رش لامس هرم

 هدریگترو و ابن ایسا هلعما وب

 ه دیس هطحت هتل هدنف ر

 ندهیسنلب «بولوا شلربآ هل رلغاط هرص رب ندنلح

 ۹ و عقاو هدن رز وا كس رط ندیک هه ولشرب

 راو یرلهشراف وتریپساو نوئوت لاها

 A. de) 060۵021۲8) هریادآوغ هد القلآ س .رد

 -ولبک ۱5 كني رهش هیلیشاو هدنتلایا هیلیبشا ینعی هلل وس

 كوي 7 یکم اضو عقاو هاو رب بونح هرم

 .ردعماج

 ۔اوھ یک ینب دل وا رمطدب یه رظنمو عقوم و لزوک

 یرلن وز .ردعالمو مالغاص هداعلاقوف هد یس

 ۸. 16 11682-) سرانه هد القلآ س .ردروپشم

 هدنئلایا دی ردام هدنسهطخ هلاتشف كناناپسا (5

 رب عساو «ه دنسیلاع كد ردامو ".قرش هزمولک ۳

 لحاس كناج (سرانه) ند رعد اب یرب جا و هدهو وا
| ۳ 

 بول وا كل وب ك هلیتف و 5 < رد رهش 7 عفاو ه دندی

 | شعب رکن ید یرهعیطمو بحكم بغل وا شفلوب

 «هنب رزوا لقن هدر دام كنوتفلا راد رخ وم «ةدهسدا

 «بولاق هادلاح ۳ با رخ

 یمرش راد 4 +۳ ۶۰ اغا یدمش ءنکیا راو

 .تیاغ قارطا .ردراو یسیلاها °

 | كي یم کی لوا سصع را

 أ
 أ

 رز و تو یر هلف و هعلق ,ردهدکم ده | روا

" 
 اسا [E قیر وص هارو كوي 2 ندقل رسم دا

 . رد راو ی هقینع ا

 ردهزام ولیک ۰۵ ۱

  «هدهسیا شینک یراقافوسو قوج یسیسج ینا

 ود ریهاقم زا با اوس یرومشم یاش |
 (ره)ادعلق) یمسا هدننامز هیمالسا تموکح .ردینطو

 ۸.1۵ 105 0220-) سلوزاق سولد القل [ س .یدیا
 اا زک مو هدنتلایا (سیداق) هدنب ونح كناياپسا (5

 | عقاو هدنتسوا كغاط رب هدنقرش هزهولیک ۵ ه كلل

 ضعي هدنراوحو یسیلاها ۰

 ۸. 02) وبر لد القلآ

 تهیلبشاوزهدنلاا هیلیشا ناو كنا اپسنا
E a gS ۰اتش  

 «بولوا هبصقرب عقاو هدنرزوا كلهپترب

 ۔آ هلاق ندننامز رابع هلرلیلامورو یسیلاها ۰
 (A. la لارا ال 1 سم

 هدنتلایا (نایح) هدنفرط بونح تناسا سا (1

 2 «بولوا هیص 9

 .ردراو یسهقیتع رات

 هدنسبب رغ بونج هرتمولیک "۰6 كنب رهش ( نابج )و
 بول وا هبصق رب یزکم اضق مقاو هدلح رب عفتم ۱

 | ۸۰) هلاو لد القلآ س .ردراو یسیلاها ۰

de1 ۵ ۱هدنتلایا (سیداق) هدننوئح كياپاپسا (  | 

 هدنسیقرش لاس هزبمولیک ۱۱۰ تنی رپهش (سیداق)و

 TAF .ردراو یسلاھا ۷ بول وا دبصق را

  كناياپسا (۸. 61 1068۲) راقوح لد القلآ |

 هدن راس لحاس كن رہ (راقوح) «هدنتلابا (هطیسلا)

 هلاق ندرلب عو یسیل اها ۷ «بول وا هبصق

E Al3 ۳ ۷ 3  

 لام كنابناپسا (Alcan re} | اا

 و هدنسدطح نوغارآ هدنف رط

 را ) نالوا تااع لا لرت هروک هلاقحا هک مرد |
 | هقس وه «بولوا لصاح ند روهظ ندیک كن اچ

 بونح هده و هب ونح ندلامش هدنتلایا (هقس و ییعب)

 (هرکس) هدش رق (داوولاو) «هللایرح یرغوط هبییرغ
 یسارجم .رولوا تبصام هلن رم (دقنببس) ند رله

 .هطخ هلاتشق سا رلساو -- .
 ایی كنغام را (هربا) جد هدنتلایا د عاول) ت

 ۱ بول وا هیصذ كح وک رب هدنب رق ی 0ک

 . رد راو یسلاها

 و TY » ۳ راتتقلا

9 



 -و هح ریکتروب هک, رد هب صفق رب یر

 -اس.كنبارهن (ج ان)لو هد هفاسم كءزتم ولیک ۱۰

 بولوا
 كب: شغل وا سیتسأت ندنف رط (نایا رب دعامو ا

 ۔واا کر تد رک یل ا ہیک «ردراو یزپوک زل ۳۹
 هزم 4۸ ندنساذح ك وص و لوط هزبع ۱/۰۸

 ۳۳۳ «هدنسب نعي لحل اس لج دم كنب وق(

 هتف و و ۷ .اود زاو یی افا ©0 e ءتولوا : ۲

 ۳99 ییهآ ارخ وه :ب ولّوا یزکرم اكقلایا

 وه د رول تک رز دام 2 اقا کیف (Alkmaar) ما ناو

 گحص و

 رب نکن داش ور یا هدن رز و

7 

 - زیسمآ بول وا رب

E۱ یک و هدب رحشآ هرم ولیک 7  

 هف راتعم یک ینمچاب e هناتخک یا 3 0

 : ردلق وح قراود صو ۱

 یر لقرب ن نم دل رلح اغآ قرط پک کیا ترا

 تردد رینیب لتیلک هدنرراوچ ..د راو
 1 ةم بر ولی ردب و هیینف رط ره كناشمآو اوروآ

 2 یک م و Ea صوصخ هننانیزت ۱

 ۰ ین ی ۱

 ی
 ندنتنسا رعش ی د اليف زق يجو )9 ته

 و راعشا شعب ا ل٤ ھ : ی دیته رک هنگ

 . رذزاو ی

 | نامقلا 9

 ,یدرونلوب هدنرپش (سدراس) كن(ایدیل)

 م

2 

 هرڪو

 هدعل

 ۱ عقاو هدنرزوا .كنايقا هوم ۹

 ` تشانمو اسیک ,قوحل هلو یسیلاها 4 ر
Eها (هبيت) «بولوا ىلغوا د نسوا راب | -ود هدب رزوآ قاره چا هدننای ك رېش ول  

 ۱ - ام), هدتفترط لاش ثنایلپ زارت دتل ر

 | ۔واش) کر دزلو رهشب هلعسا ون سم اوشا (ول ابا ر
 ۔هجوز كليا .ندنکیدتا ج وزب ی (هبورلاق),ی ريق |

  هدیبع لوط 4۰16۳۰۹۰4 قونجا

 | كلف وب لاش ف نایب ءال

 | لاش رت وم هالن یس لع لام هزم ولی ۶۰ ۷ و

 ۱ تابینیس وم راتو ها متلب بار نهان ۵

 | نوا اک ۰ هدف 0

 ا

 | ك (تخز وا) نالوا س ویقسپ و شنارب ادا بول
 . كن (هئر) ینهقود (نرول) هدعتو شل و یروآتم "

 اضع 57 ردت دن أ >

۳۳۱ 
 | ا ا ا ا وافل 2 9۳ راسا 4

| 

۱ 

 بیو دعوا یار ریاض ۱یونسو- یژلزازاپ

 قلا
 نیمدقنم هک «یدیشغامظن تایلزع ماطر .یدیشلوا
 قوس ۴ نکلا شک «ب ول وا لوبقم ك هدن دنع

 ردشله» هنل وا طفح یرادقم

 هلربطاسا كناب وب ( ۸۱6۲۵60۲ ) ۵ نر

 هروک هنعدق خراب نالوا ط ولحم

 او ءهززوا طلا ماقتا كن ردب نانلوا لتق هدنس

 هنرزوا كوو ؛شغا لتف ی ا را), سد
 ندنفرط (ایعف) یرادمح (ایداق رآ )ودا نیس

 جوز یی (ایسیفمآ) یربق كنوو «شفلوا هیفشت
 د (سوولپخا) بکر یو ارخ زوم ؛نکیا شعا

 .شفلوا لف ندنف رط یراردارب ٩ كس

 هتنا كمدق ناتو (Aleméon) | نو ا

 شخا ذوق < تحت

 ةا داخ ر ا ia ا
 تت وح راهدهنآ تولوا بوسقا

 با رکا اسد ةا
 ۷۰ دالبلا لبق .یدا یریخا لاو یسکج وا نوا

 بودنا تسایر یارحا كد هع را ۷۵۳ ندنخح را

 باتا لدم هنس نوا ا وا ۶ گچ 5

 و ۱

 اف 1 نانو (Aleméon) | نوت I 0 هدنروص مظتنم.كب رهش

 EE عبا هنبه دم كساروغ

 داليا لبق ء تب ول وا ندننادرکاش ك (ساط وخ را ) و

 . ردنشع وط هدن رش (نو و ر) هدب رل رات 6.۰ ۰

 « شم زاب ربا ضع هل نعح بطو C2 «تییَیط

(Aleméonides) |دبسس هاراوم  

 ندنفرط رابلک ره سا ور
 د رط نیس رهش (سولی) نالوا نطو iS طرص

 یوزون 2 ر وسن )الاول خلق ا10۰ ی زاوا
 اخ اخ ار AE نارلپ سد كمدآ 1 هدنعسا (نویشآ)

 ذوشو توق رب دلو هد ی

 رلن و «نکیا هدکنعا تسایرو A وار

  (Aleman)ندنسا ر عشت مت ڻانوب ۱

 ند دالیم بول وا  n 2لوا |

 ءدنن ر زوآ ییا لتف 1۹ (نوسلیک- ) دل ل (نتلفاعم) ند

 ؛شفلوا جارخا ندهتنآ ههنخ رات 11 ۲ دالیلالبق

 نال وا شا بصع سایر 6 هاب د وع ۳۰۹ و

 ه دعد هد ها رلشم ر وط یش راق ه ( تارتسا )

۳۱ 



 ق لا

(EEEید رلشم | قاشا دقع . 

 . ریدنا بوم هب ادناخ و و

 هتمقلا

 د(نو زرتکلا) یرادمکح (سوغرا)و ىسەجوزك(نوب

 ههل الا وبا .

 رک هننروص یبوز «بولوا قشاع هنیداقو یزنشم
 وب یسا ندلج و بوقارب هلماح یی لک < هلکم

 CS a N E لو س كار

 .شقا دل وت (سیلقاربا) دوخ
  eو هلا 5“ ۵۵۳۰ ۸۱6۵۳2۲۳۵

 « ه رطنق» د وخاب ( i « راتنملا

 .ردطلف ندنسدب رع مسا

 نانو یر هال و ینیرلکنا یلاعش بناکر (اننا) هک

 .رولیک ود هن ریکد

 ا راتتقلا ۔م) كناياپسا (۸۱۵۸۱۱۸۲۱۱۱۸)

 هطاحا یروکذم رهش و و دن نع لامش هرم ولک ۸

(Alemène)هن ریطاسا مدد ناب وب  

 رم را درج (هتذب رمت) هروک

 ید هر وشم دلیل اج و نسح « بول وا یربق

 E 7 هدنسهظا الس

 كنب رهش چا یه و ا

 عقاو هدنلخ دما تس اهروا یرلخ اغآ دود و ام رخ ندا

 . رد راو یسل اهآ ۳/۸۰ 2 بول وا هبص ۷

 ندنسیب رع مسا « "کلا » ( ا

 -هطخ نوغارا كنایاپسا .ردطاغ

 هرم ولک ۱۳۵ كتلایا نکرهو هدننلایا (لئورت) هدنس

 كي (هطسقرس ییعب) هس وغارس لاش

 یامریا (هربا) «هدنسیقرش بونج هرتمولیک ۰

. 

E ۵ سس همش رع 6 رو 

 «بولوا رس 5 هد ر زوا ك (بل یداو) ند رلعب ات

 .رد راو یس داخ هتسح و ا ر «یسیل اها ۷۰۰۰

 مسا «دساکلا» (۸۱۵۵۵۵۵۵) ۱ یاب ما

 دل ریکتروب . ردطلغ لادنسدب ع

 2 ۳ اش هزم ولیک ۱۱۷ تن هنوپسسیل و هدنساضو (هرایل)

 كا كحوک رب نلیک ود هب یم الطآ طع رح هد

 .هب رابعم 20080 200080004 01 ءبولوا هبصق
 ینهدرک اب كرلبرع هدنن رقو یزنسانم رب رورشم هلیس

 . رد راو یسهیلق بارخ رب نالوا

E a) 

 «بونل و هبصو كحوک ر ماو یجد هدنساق یش

 ول روب) و هدنل ام هزتم وایک ج اقرب ثنن ربش (نسال وارق)

 . ردعقاو هد ونح هزمولک ۰ كن ( وروغس

 ۱ لحاس كن ایلب زار <

N 

 أ

۱ 

 :نیدداو |

aا  
 E كنايايسا ( ۸۱۵04 ) ۱ ا دولا

 2 قرش لامش كن هطاو مس ها0

 ۲ ندریکدو هدنجما كوق ر نالوا یانمه .هدنلح

 2 ۱ ار مقر هد رضا زولك
 ۱ و ی روت راص هاو دون كا
 هدن راوح . ردشلاق یسلاها ۱۵۰۰ رگلایو ءشعشود

  عون رب لزوک تیاغ یسیغاپ هدنفا رطاو «رینلوآ ناجم
 .هیناپموق ریلکنار رلقلقاطب کهدن رق .رونلو نوب وق
 هنادیم هتنئم یضارا لیخ «قرهلد و روق ندنف رط یش

 هدنتلابا (هیسنلی) كنابناپسا هلوما وب بس
 هدنسببش بونج هزتم ولیک ۳۲ كن رېش (هیسنلب)و
 .یسلابیها ۱۷۰۰ «بونل و هبصق كحوک رب ید

 از سه 2

 و ایدوقلا) تب
 هدنشلایا (لث ر دادوح) هدیطسو یایناسا ید هلیمان

 یزاوتم هبهلسلس ا هلیسهلسلس (ندعلا) اب ونج
 وین وب یداورپ عساو دودح هل راغاط اط رپ نانازوا
 قارب قوح رب نلیکود هی( هناییداو) و (ربیک یداو) هک

 <« رد رب رب اسآ تثح یر وا اورا هلرروص قو وصو ۱

 د ران و ود لک روم هلیکللزوک كنب رلیغابی و
 ی ارم ۱

 - ع منا ۷ هروکلا» (۸۱۵۵۲۵) ۰ دو
 هیسلب كنايناپسا . ردطاغ ندنسب

 هدن رزوا كليس ك وی ر هدشایا (نولطیق) هدندهعطق

 روپو زبو یسیلاها ۰۰۰۰ «بولوا هبصق رب عقاو
 . رد راو قبر نلس

 هنسانعم « قحارس» (۸۱6۵۵۵۶) ۱ 9

 ندنسیبع منا (ریصقلا) ءقرەلوا ] 7"
 (ه راعخ ایداو) هدنسهطخ هلاتشف كنابایسا ا

 رلب عو ىستلاها ۱۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدنتلایا

 .ردراو یرلهبارخ تاماکعسا ضمب هلاق ندننامز

 هبصق كح وک مناط رب اهد هدایاپسا هلمسا وو س

 .روینلو راهبرق لويو
 (لاب وتس) رک ر وب (۵۱۵:)۸۱۵۵0) | هتشوقلآ

 هبصق رب یکم هیحات هدنساضق

 یونج كجاح ییدلک ود كنیربم ( جا ) «بولوا
 هدنسلامش قرش هرتمولیک ۱۵ كن هوپسیلو هدنلحاس

 عساو هدنرراوخ .ردعماج ییلاها ۳۸۷۰و مقاو
 . رد راو راهل زوط

 ساع « قحهعلق » (۸۱۵0۱6) ۱ الوملا

 ندنسد نع منا (هعیلقلا) یرهلوا ) ۰
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 5 رسال وا عقاو هدننیب لحاس كري یداوو هدنل

 IAS هدنرزوا كرییک یداوو یسلاها ۱/۸۳۰۰

 .ردراو یسیرپ وک رب لزوک لومعم ند مرم هایسو
 هجا رق هب رام رب نالو ح وقو هد ۱ ۸ هدهبص وب

 .ردشعا جاتنا یتطوقس كنالبا را یجنکیا
  طرها) اتناساشا یو خون ۱
 و 3 (

 - ایا (سرساق) ه دنس هطح (رود

 - ایا (دیایشا) یزاروبشم ا تولو هرف 1و و

۳۲۳ 

 | هلا جا هدنلاش هزتمولیک ۶۲ كتلایا هک مو هدنتل

 رب كج وك عقاؤ هدنسیقالت ةطقن كنب رارہن (هتثولآ)
 .ردراو یسلاها ۲۳۵۵ بول وا هبصق

 بولوا روممو كوي لیخ هدننامز هیمالسا تعوکح

 نالوب عوقو هدننبرنایتس تا مالسا لها هد
 . ردشف وا رک هتس وه سو تاب راحم

E ۳ه ولاطق كناباپشا  

 یسیلاها زا بول وا هبص كح وکر هدنتلایا

 :ردراو "

 | یوقلا 0

 ها ریش رب ای رک سم افق 5 هدنلامش هزنمولک ۱ ۱

 - هشراف دغاک هلیاوسنم كونو ینیلاها ۰ ۰

 ندا rt یر (یرتکا )روت .ردراو یر ح

 (رانیلوم) و (رکیر) 1

۱ 

۱ 
۰ 

 هبصق و

 هدنفرط قرش كاياپسا (۸۱0ز)

 ؛بول وا عقاو هوا یرلیاج

 ك شوک لزوکو هلراهقران یرارانک لر کیا و

 . ردن م هر هجابو

1 
 سا ps) ۱ یوم

 یوقلاو ندنحا یرلتلایا هیسالبو تتقیلآ هک ءرد رهن
 . رولیکو د هدیفس رخ كرهک ندننای كنم رپش

 تکلآ
 یشابو ینیدنلو دارت هل رلقادنوق شناو "

 .یدرونلوا رب وصن هدلاح ینیدل وا شل راص

AY y (Alectas) 4رس و  
 رب "یلایابرب ۱ س ۱

 رلن رالی هدرللا ۸ ک ءیدنا ن

 هرنالپ

 01 5 2 Rsت 5 ۱ هدب ریطاسا ۳

 را لف بول وا  A 3هنح راب < ۵ 6 ندنح را

 . تن رهش تقيل او اا 59

 هل لا

 .ردشفلوا لتقو
Eكنس هطآ اد راس ( ۸166۲0 ) و  

 كلایا كرو, هدنتلایا (یراسیس)

 اضق هدر لحاس هدنسیع بونج هزنمولک ۲
 هدنراوح و یسیلاها ۸٩۰۰ بول وا هبصق رب یزکم
 یال .ردراو یسیضارا تسنمو یرلغاب لزوکح

 ندنسهطخ هنولاطق كناياپسا یسلاها .ردراط

 رب قیشیراق هلا هطویناپسا «هلفلوا شعا تره

 .رارویلیوس هال عون

  oTكنايلاتا ( ۸۱۱۵۵۲: ) 1 ي 7 2

 EE ندا یدک وع

 ART ر هنناسل هسنارولف صلاخ یراعشا

 ید ماسر رب لایلاتا مسا و س .ردشفلوا

 .ردشلو تربش هلیصلخحم (هجروق) هک «ردراو

 [.هل روي تعحارم هنسهدام « هحروق 1

 1 1 1 دف ها ۰ چک

 سم هما
 مدق ناسل «بولوا یسیلصا مسا ك ردنکسا كوي

 هلغلوا كعد « ی دا عفد یرلکک را » هدیانو

 هک ول هشلوا هجرت هل ربعت « د صدا » هدیس راف

 یمسا و رلیارباو راب رع . ردیبک كد « هاشداب )

 « ردنکسا»] .ردرلشع ا لیوحم هنر وص (ردنکسا)

 = [.هل روي تعحارم هه توام 1

 و ند رمهاشم ؛یک ینیدل وا یرادکح جاق رب اهد

 هرافنص ندنش دل وا شلک ید رلمدآ قوح ر هما

 | (=Alcoy; Ser سیب سن هل رکید مان و
 . رویدنا باحا یی

 رارادمکح ۱

 .ردشم روس مکح ردق |

 دالبلا لبق «بولوا للغوا |
 | درفت هدایناترب «بول وا ق سس

 امور «هدهسا شعا طرض قیر ها لتع یب)ا یوم

  (ساشنیمآ ) یصحوا س ردناسکلآ یجنکیا
 ۳۹۹ ندنخح را ۰

 .ردشعا ینلرادمکح ای ودک ام اد هنخم رات

 !ردنکسا وی  ردناسکلا یحدرد

 لیغوا دلوتم ند (ههاسحر ) یییدل وا شم ۱ج وزت

 هدنارب ۱ 4

 ؛ سیلک هايد ه رکص ندشانو تب ردب ءبولوا



 لا

 ل(سوب دی رآ) تقورب «بولوا بقلم هلیبقل (سوغا) و
 هرکص ندکدتا قلرادکح هداينودک ام هلیتاصو

 لتق ندنفرط (ردناسق) هدنح را ۳۲۱۱ دالیلا لف

 . ردشل رب دشا

 بولوا یلغوا كردناسق س ردناسکلآ یمشب

 ۲۹۸ .دالیا لیق و با ایس17 یزدارب

 ۰ه رکص ندک دروس مکح 1 دهن ران ۳۹۶ ندنخ رات

 هد هب رام نالوب ع وقو هدب رلش «ب وشی زو هاب ردارب

 . ردشغ وا لتقف

Alexandre ) . 15هل عسا وب )  
 ِد دناتسکلا

 كل د وا را ییعی هد (ربیا) 1

 یسیجرب ؛بولک رادکح ییا ید هدنمسق ییونج
 وا سر ۳ ۷۸ DE ام رای و
 ندنخم رات ۲۷۲ دالا لبق یسیعنکیا ؛ ردشلوا توف

 نت لی وغ < بو ر وس مکح كد هن رات ۳ ۲

 هدنقح شيلا ةيبعتو :شعا هبراح هلا

 ها
 ANN ند دالیم «ب ول

 ن٤ دق رهش (سرذ) )٩ هدایلاست

 وا 9 كنه اتح ینعی

 «شعآا سولح ا لوا دم

 7 بول و ترش هلیفاستعاو و

 . ردشفل وا لتق ندنف رط (هبس)

ITر  ARO)مس دلو تقلم  
 «هدلاح یټیدلوا يل .سودر

 ۔هشیقلاق هنساعدا قلوا ىلغوا ك (نافیا سخویت ۲ )

 هلی« د رای ك.( ر وتي ولیف سویاطب) یار خیس “قر

 0 ۱۶ ٩ نددالیم هلطاقسا ی (ریتوس سو رتمد)

 شد 0 0 ارگ تک هیات تا

 BES دل دو ط (رواقس سو زمد) هرکص هس

 ند وا

 تولوا بقلم دقت (

 فك :یکسا رب لەر 4 ردناسکلآ

 لغوا 1 ردناسکلآ) «هدلاح ینیدلوا لغوا

 سویلطب) یرادکح سید ‹ قىر ەشيقلاق دتساحواا قلوا

 فی | راد ك( وقسيو طاقسا ی (رواقی سوزمد)

 ۱ یهحوز ت

۳۳ 

 هل نوش «ب ول

 كلا
 وا ت راو « (لووتسرآ) یرد لوا هنس ۰٩

 هند راحت نالوا یشراق دنن ارادکح
 كنسهعبت هلیفاستعاو رظ یدهسیا شلوا قفوم
 ۰ 0 وا رهظم هلت رفت
 3 و راه هنادتعم لوس یلاو
 ؛شعا ارحا ۲ قوح ك هدننض ماقتا ذخا <« هلکد ۱

 یسهحوز ؛بودنا تاف و لوا هنس ۷۹٩ نددالیمو
 یوروت كنو س .ردشقار هئراو ی (هردناسکلآ)
 - رط سویپم و «بولوا یعس هلیعما ۲ هن

 رارف «نکیا شفلوا قوس هیامور قردل وا رپسا ندنف
 ندک دتبا ب رح

 لتقو دا ندنف رط

 > یش راق هرلیلام ور اهد تدمر ‹كرەدىأ

 )ن ویرکسا سولتم) هرکص

 . ردشفل وا

 (سوروس سويل روا) ۱ ۹

DESی ۹  

 كن بول وا روطاربءآ نکیا هدنساب ۱ 6 و 1۹

 یبانصو فراعمو مولعو ارحا تاتا صا قوح

 تالغا هرمشد رآ ا ناربا .ردشعا هاج

 لاصعسا دعتن ر ندنوب هد هل شنا شعا برح

 ید هقلآ هتعاطا تح یرلنامرحو ؛شمدم هدیا

 -الصاو هت ر یتیرکسع لوا ندششت و هد هنيا شا
 3 (نییسفام) هدنح رات ۲۳ ۵ لدالیم «ندنغب دشقل اف هح

 ؛قرفل وا لتف نکنفرط یرهتسع یدنک داتقا

 . ردشلوا روطاربعا (نیهسقام) موقرم هنر
 تا مش هات یار ی افر رد انکل

 و هنس و رص های رلتس رب تب یحو ُء/شقارب

 لوبق ید یی رل رب وصد ES تربوح و مها را أ

 ` ىدا لاخداو ۱

 .اربعا هینب طن طرق کت قرش

 لا و هک «ردن دن رار وط ٠ (ردناسكلا

 «بولوا یردارب ك (نوأل فوسلیذ) و ىلغوا كليساو
 هک هدنس دالیم را ٩۱۱ هدننافو كنو

۳ 
< 

 شس٠ °

 قسف عاوا تدم لر وس هرس ر نکلا و

 ۱ ینفل رادیح هنر وس لوا هنس ۲۵ نددالیم ءهلا
 شع,۱ طب دا طض

 :ردشفل وا لعف نانف رظ (شویرع نیخنویتنا

 «بول وا تقلم هلیبقل (انح و)

 ندد الیم

 ) لغوا

 ۱ اب
 ۰ ردب دنک ولم دوم

 ۱ كر واقي ه کص (CREAT ترد داما

 ینا هلر وعث و ردشعا راد هکل

 حوا دو را سا س

90 ۱ ۶ 

 2 مراتب م دل احن ینیدل وا بقلم NES » یشحو»

 ؛شخا مکح كدهتح را ۱۱۰۳6 ندسخ را ۷

 یسیخ ر بوک



 ح
 ح

| 

۱ 

[ 

 مع
i> TIF 

  ۱ ۱ل 5

 .یدیشعا فالئا یتساسور «بورب دصاپ

 -والغوا 1(نویل مو وک ) س ردا ل1 یعتکیا 9

 | كدهتخح را ۱۲ ٩ ندن را ۱۲۱ ٤ كدالم بول
 | كعإ هب رام یشراق هراریاکناو : شم روس تمعوکح

 .یدیشعا قافنا دقع هلا (ییول) یلارق هسنارف .نوجا

 لغوا دردناکل آیصکیا س ردناسکل [یعجوا
 ؛ شقیج هع هدلاح یتیدلوا هدنشاب ۸ تولوا
 -وکح كدهنخم را ۱۲ ۰ ندنخم را ۱۲ 2٩ كدالیمو

 الیتسا یی رلف رط ضعد كنايح وقسا < تور وس تم

 یی رمق ه دعد و شا هب را هل رلیلح ور ون نالوا کا

 .یدیشمریو ه (قیرا) نالوا یلارق ج ورون رخ و
A. Newsky 1 1کو |رریآ لا  Newsk((4. ) هیس ور 

 |یچنکیا «بولواندن راهقود كوي
 ادتاو ؛شلوا قفوم هندقع قاشار ندیکی لج وساو |

 (غیسییل) «هدهسیارلشلوا بولغم رلقفتم هد ه رام جاقرب |

 هدنخ ران ۱۲۱۸ كدالیم .ردیلغوا ك(والسوراي)

 .یدیا یسیلاو كتتلایا (دوروغوو و) ادا «بوغوط

 هدن رلف رط (ریمدالو) و (فیک ) هلیاونع هقود ك وي هدمب
 نانلو قفتم هدنخم را ۱۲۰ «بوروس تموکح

 (اون) یتیرهیلاوش اینالآو یرلیلهق راعاد هلرلیلج وسا

 شم بقل (یسون) ملک ا بول هو
 هرات و وق ندنفل راذک دخ كنم زلناخ رازات یهیمورو

 راسور نوهکیدتا كلم ءهرادا هنایکح تیاغ «قد

 هنسهرص یرلءهزعا یتح .بووس هلیسهدایز ینیدنک

 . ردشغا

۱ Ea ۸. 1,) خیوولواب س یحجنرب 
 ارعا هیسور ( 2

 یجنکیاو یلغوا كن( ول واپ) یعرب بولوا ندنراروط
 وط هدنخم را ۱۷۷۷ كدالیم .ردیورون كنه زىق

 اله «نکیا شمقیچ یکی هتخم زونه كني ردب «بوغ
 هدنح را ۱۸۰۱ .هنرزوا هعقو نالوا بح وم یک

 رب هنررزوا یاسا تیرح یسیدنکو ؛ییفچ هیت
 اک كرلیفنم یار هلیسولح «ندنفیدلوا شل هيرا

 .اصمو «شقار تسبرس یاعوبطم «هلا وقع یتسهف

 رشنو «لی غت یرلیکر یو .هلبا وغل ییهچنکساو هرد
 راد قوح 7 هدنف رط ره كنهشور نوعا ف راعم.

 دن رب كءانص و م واع فا سیسات رلبتکمو رات ونفلا

 | یشراق هب هسنارف هدنح را ۱۸۰۵ .ردشا تمدخ

 زود هخاقنا و :بودنا دعع قاغا ۳ al هرلکنا

۳۳۵ 

 لود «هغلوا لخاد یخد ج وساو هیسورب «ایرتسوآ | ینایصع نالوا شا روهظ هدنفرط لاش كنتکلعو

 دل لا

 ها راباوب كوي بوک هنشاب كنب رارکسع هروکذم
 هد (نسای) «ندنغب دل وا ب ولغم هد رام رب یکیدتا

 لوبق كنسهدهاعم (تیسلی) «بوشیروک هلن راباوب
 هدافتسالاب نده اصم و .یدیشلوا روب هتساضماو

 ساقفاق یک ییدتا طبض ی ( هدنالنیف) ندج وسا

 ندکذیا عیس و یخ ییدودح كنکلاع ید ندنتهح

 یی راه دام ضعب و ا نالوا ها | هسذارف «ه رکص ۱

 رسا كعا ارحا ءبوروک ریغآ كب هدنقح هیس ور

 (تسنل وعسا) روهشم هل رکسع قوس ترابا وب «ندنکن

 لس ارف هد هسنا شا لئات هنب رلتیپلاع ه وقس ود و

 یرللوا روب هد وغ ند قازراو ندق و وص

 رب هرلتلود نوت ند (ایوش راو) زا 1 دن رزوآ

 هیس ور ارس وا «هزیلکنا هدا ۳۲۳ «ب و زای ه رطح

 (نو رو) «بودا لوحد هسراب ؛هن رزوا ییرفظم

 ول یح زکس نواو «هداعا هنت هسنارُف یتنادناخ

 - وع فا دقع هدهاعم ر هدنسنام یس هنس ۱۸۳۳ ها ا

 ید وع هبادسنا رف راکش راو ی 5

 «هدهسیا شع رو هنب رزوا كس راب هب «دنس ر زوا

 هلا نیکست نکلا یهسنارف هعفد وو ؛شلوا لصاو |

 كارنْشا هبهدیدش رییادن نانلوا ذاتشا «ب ویا تعانق ۱ داحا ناشن رب هنمان كن وت وب دوی و ؛رلشم رک هلی
 را ضعب و هنسهعساقم كنهسنارف هنن .هدهسیا شا

 نکیا هدسراب هعفد و .ردشلوا عنام هنساحما كنب ر

 لاصعا كماوقا هلا هیسوریو ایرنسوآ ردناسکلآ

 نالوا قورعم هلیما « سدقم قاغا » یشراق هنت رح

 هناتسهل هدندوع ههیسور .یدیشتا دقع قافنا

 راه یتمسق رب كنسهعبت هلیساطعا تازایتما ضعب

 درط ندنکلفا یر ورو مرا روق تراش

 ئاغ یتسهنا رورهتب رح راکفا ارخ وم «هدهسیا شا

 یناعوبطم و «شعا ددح یتنازایتما كناتسهل «كرمدنا
 هدن راغ را ۱۸۲۲ و ۱۸۲۰ .یدیشلآ هل | قییضت

 -ای) هدراهرغنوق نالوا دقع هد (هنور)و (خابال)

 تاکرح نالوا شا روهظ هدایناپساو یو ان و (هتنوم

 نالوا شا اضما یسدقم قافنا هفم رب دصاپ یهیلالتخا

 ۱۸۲۵ ۰. ردشعشیلاچ رارب هل رارادنکح كرللود راس
 ( عورتاغط) «نکیا هدکعا رود کلام ةدنخ رات



 ك لا

 احا رنو «ندنساوه تماخو كل رهش 2 هدن رهش

 ماعو روسح «لاعف .ردشعا تاق و ام ویسم هدهروک

 (تدانشیداب )ا هدنتشاب ۱٩ :یدنا راد رب

 .یدیشماا وا

 2 e ۱ ردناسکلا
 هیس ور( ۵

 كن (هلوقی) قیسا روطاربعا ءبولوا ندنراروطاریعا

 دب دردناسکلآ یک وا روطاریعا ییدعشو لغوا

 یجب درد یلارق قباس كنهیسورپ یسهدلاو .ردىر

 ۱۸۱۸ كدالیم .یدا یسهرشه كمويوک قیردرف

 لارج یاینالآ هلیسهدلاو ادا «بوغوط هدنخح رات

 یسهییرت لاکا هدو «شفلوا هير ندنفرط ردروه
 ؛یدیشغلوا هلاحا هب (کسفوقو) ندنسارعش سور

 ندنفلقج وجات ؛بولوا یردب یسهجاوخ لصا قم آ
 قوحك هدنسهب رکسع ةيرتو «شقا رکسع یتسیدنک
 اب هتشاپ یتلآ نوا .یدیشمالشاب هکمراسوک تدش

 یالآ قوح رب ؛قردسشلوا نالعا یدشر بصص

 ندحابص .هلغف وا نیعت طیاض یرغف هد رک ولب و

 تاتو رارما هدنرامسرا دیک و, هد زالعت ردق هماققا
 لتحم تح ندنندش تنسهرکسع فناظوو «كردنا

 ر هدایالآ «نوچغیدلاط هلزح عون رب «بولوا

 هدنتحایس یاننا .یدیشلر و نذا هنس ا تحایس

 ارس تسرد یعنکیا یسهقود كوی (داتسم راد سه)
 سسنرپ یربق كنوو ناکا تقو یلیخ رب هدشنب

 .یدیشقا ح اود زا دقع هدنخ ران ۱۸۶۱ هللا (ایرام)

 كننوتفلا راد هدنالنیف ندنفرط یردب ندنغلقج وح ا

 دیاروا هرکص ندنلهأت .هلغلوا شغل وا نییعت هن راظن

 رلاعم ,نوعمیلعت كنتایداو ناسل (اونیف) «بودیک

 كن رتا داو ناسل یدنک كرليلهدنالنیفو «هلکع | نییعت

 یهیلع تیعج یرلقدلوا شا نیسأت نوهسیفرت
 ییید رب دنیصبا هب دیس ور یوقو «هلغلا هنس هب اج ك

 «قردنلوا نییعت هنن راظن هب رکسع تناکم موع

 ۱۸۵۰ .یذیشلوا قفوم هتمدخ لیخ ید هدشاو

 تراپز ییهیساقفاقو ینییرلفرط بونج كهیسور هد
 قفوا ر یکیدتبا یشراق هرلسکرح «هدانا ییدتیا
 (ج روج تنس) .نوهکیدتا تلاسب زاربا دهرا
 هةي اقع تلود ارحم .یدیشفلوا فیطلت هلیناشن

 كن هیسور كن وروآ نوت هلیسلحا ه رام یشراق

۳۲۹ 

 .ردورم کیدا
 یسهب راحت عرق ءهدنس ۲ كنن رام یسهتس ۵

 هت ا نکا هلکعا تاق و ی رد «ند زالو ماتخ

 راق «هدهسدلوا روبم هماود هه راځ وب «بوقیح

 هکمربتک هنب رب یتسیرکسع سومان هیسور ینطبض كص

 هس راب «هلا لوبف ییط؛ارش للص «كرەدبأ دع یناک

 شایع رشد افا تالال اوة لاس را :راتسنرم
 ییسالکو كن رد ادا .یدشا نالعا ییکحهدیا

 دل (د ورلسن) تن وق هرکص نده اصم «هدهسا شا اقا

 نییعت ی( فوقاچ روغ) هنرب «هللا لوبق یتسافعتسا

 «بودنا ترشابم هناحالصا ع ون ییا لوا لا .یدعبا
 یکوا كنقالخا,وسو باکترا كني رومأم ندفرط رب

 قرص هنیمعنو شن كفراعم ید ندفرط ریو «هغلآ

 «بوراقیح ندن رلکللعم بئاکم یناطباض ,یدلیا تمه

 لوبق هرلن ونفلاراد «یک یکیدننا نییعت رال عم ص وصح
 -رات روق ندکلنیعم ید نیددع كنادرک اش قحهللوا

 ر صوصح هن هیفرش ةتسلا هدغروبسزییو ؛ید

 .اظن یدنک تاذلاب یتاکم ةفاک بلا سیسأت بتکم
 در هیسوز كردناسکلآ یضنکیا کل .یدلآ هتل آ یر
 كنی_ضارا باعا درلیعفخ كرا وب لا ییدتبا
 کرک کارا ادم رر هرو «هلیضیل ند راسا

 فرصتم هلا هعیابم نییضارا یراقدلوا هدکلشیاو

 لوا ندنوا هکتوح ؛ردیسم ردنارق نفح كلدبهلوا

 باحتا یک یناناویح كاکلتفح رلیچفچ هدهیسور

 بوم وا كلام هگرش ر و سلیاص لام كني ضارا 1

 .یدراروثلوا شو ع رار هاکدتفح

 هدننیهان تح رار هلا تایقرتو تاحالصا وب

 ندنکلس یل ریدشالسو ر ا2 ردنا كماوقا هفاک نالوا

 صوص)ا,لعو یاوقا هيساقفاق ؛ارک «بویلربآ

 ۔ هت روک لحس ك هدنقح رلیلهل كارو لاکو

 هدنلایا رهو تلود یاروش رب هرلیلهل ادتا

 ليا ییرایلم ناسلو لیکشت سلم بختنم ررب

 ها دعاسم و رلیلهل .هدهسا شما هدعاسم دل ارعتسا و

 ؟راشه راقیح لالتخا هد ۱۸۰۱ «بویعا افتکا

 . ر دشف

  وزوآ نوت «بوروس هنس ح وا.ییا لالتخا و و
 ندیم وع ناکفا یش راق هب هيس ورو یناجه كنا ۱

 كن رلت) ود ا وروا «هدهسیا شلوا بجوم یننایلغ

 یجن کیا .بویمهلوا ربثأت رکراک یطسوتو تافیلکت |



 ا تب ا و ف یک ی ی ی ی و تا

 ك

 هداعا هاب دک یک 2کا و

 یضارا هدناتسهلو «شمریو هرلسور هدرب كج هدا

 كرهرو قناونع قلناکداز هرلسور نالا نیناص

 هبیرلیا كب ینسهقیتل ون یساریدشالسور كناتسهل
 كناتسهل هلرانامرف بقاصتم ینیربربو ؛شمرونوک

 تموکح :وغل نسبت سلاجمو قتلود یاروش
 صوصخم هرلیلهل یتحو «ییلامعتسا كناسل هجهل هد هيلحم
 نالیریدل وط هایربیس .ردشعا عنم هلی یهبک باوا

 ؛هدهنسیا رلشمراقیح لالتخا یغد. هداروا رک
 رلیلن اتسغاد و رلسکرح .ردرلشفل وا بیدأت مرت الب

 كاماش عش تبقاع هرکص ندهعفادم یناق كلەنس زو
 نس رطاح قعتالسور هن رزوا یسهشود رب سا

 درب هسیا ندقماشای هدشلآ تراسا رار هللا لوق

 ناشیرپ كر گنا رابثخا یا ترعه. ر
 . رد رلشلوا

 ۱۸۲۲ نالوا عقاو هدننیب ایزتسوآ هللا هییسورپ

 فس ینیرکسع ردناسکلآ یعکیا هدنساننا یسه رام
 یتقد كناب وروآ هلغع وق هنلاحرب

 هکلاع عیسوب هدایسآ ءبویع#ث راق هن رلشیا او روا

 «هرکص نده رام هنس قح ر هیاخ اراعا ءهلماود

 .ردشما ظبض یدنق رس

 ر

 «هدهسا شا بلح

 یاشمآ هرکص هنس ر

 دع نسمو زا نوعا هيساور ی هقسالآ یدیلامش

۳۳۲ 

 ار هلکغا نالسعا ییوع وفع ردنا

 لوا هرداصم درلیلهل

 ك لا

 هویخ هد ۱۸۷۲ «بوریوح هتفرط ایسآ یتقد

 ر .ردشخا طبض یغلناخ دنقوخ هرکص هنس ییاو

 - اتو تاقالم هعقیص هی روطاربعا اینالآ ید ندفرط

 فوقاچ روغ سنرب هدنرلتاقالم كرهدنا تابسانم دیک

 نیس فرص دلم رب دنلوب ید قرا یب سرب و

 یند ینیروطاربعا ایرسوآ ابقاعتم هتابسانم وب نایلوا

 سکر هو ؛شلروق بیئرت رب هل رک كرهدیا كیرشت
 هیقرش ةلئسم هنن .نکیا هدقشاغوا هلیفشک كن وب

 درک .ردشغا روهظ یالتخا كسره «قرهل ردنایوا

 نوا كرکو هدنلالتخا كس ره

 كنهیسور هدن ره رام غاط هرقو هیییص هلیلالتخا

 یک ینیدلوا راکنا لباق یس ونعمو هی دام تالخادم

 یعوقو رلتاقالم هدننب راروطاربعا ج وا هدانا و

 رلتاقالم و ردناسکل آ یکیا .یدیلکد كيسکا ید

 یناکرادن عون رهو دییزت یتسهیرکسع هوق هدنساتا
 عاط هرقو برص كنهياغع تلود «هلکعا لاکا

 نیکسن یهیلخاد تالالتخاو «بولغف یتیرار ده

 كنب رلترضح ینا دیخ ادبع ناطاسو «هلیتیقفوم هکعا

 نوجا هیامع كلام موع بقاعتم ییرلن و اه سولح

 هن وکر نوعا هعب نایتس رخ كناحالصا نانل وا نالعا

 برح نالعا هن راز هلیتساقا رز لع هنایعوم

 یاهتنک جد یاب ور وآ هسلصت ره هعفد وو كرمدا |

 ح هدد رک هد ۷ و دا اضا هب هعقگ كلاع «كرهدیا

 راهظا هنانوب «كرهدىا ذاخما هلپس و یلالتخا ندا روهظ

 هنبرلثلود اپوروا نوچک رت هنانوب كدب رکو ؛شعا هجوت
  هدیا لصاح هجن رب .هدهسیا شا ارحا تاغیلس

 . ردشعهم

 خد هدنلولیا هروکذم ةنس ؛یک ینیدنل وا دصق ءوس

 لو هدسرا نوا اشا نایوع کرم

 :هدهسیا شف وا دصق ءوس ندنف رط ییهل رب ءهدلاح

 . ردشم هعا تبانصا یر چ ھه

 هنس ۳ هدهیس ور هدنن رام یسهنس ۰

 ردناسکلآ یکی هدنسدب رام هیس ورب هبا هسنارف

 هدهسیآ شم روط فرطیت
 :ندنف دل وا شعازف ییدعو هد هکاب و

 «هدافتسالاب ندنسلاق زکلای كنءرلکنا و ندخب ولقب
 هکعا حس ییراد_ ن ضع, كنسەكهاعم سراب

 هدسنارفوق ندا داقعنا هدهردن ولو «شعشیقلاق

 .ردنشلوا نا . هتکیدتشنا

 | يف

 تكهسنارف

۰ ۰ 

 كل هر ص ند وا

 هدنس هب رعه هتل NNT قرهلوا قفوم هبلح هنف رط

 هدهعرد تاذلاب یتسهدناموق كنرکسع هیسور

 كهیافع تلود و :شعا نوا یه وط «كرهدیا

 و رضاح نوح ا هب راح رب هلون

 هدعو هلدادما كناينامور ءهدهسیا شل وا بولغم

 تنسیدنک «ك رهلک بلاغ هلی وق رکسع یلتیک یید ربتک

 -ولغم كنب رکسع لناغح نالوا لناش هدایز ندنتیبلاغ

 -افتسالاب ندنسلاق جريس و فرطب كنابورواو ندنتب

 ادا «ربارب هلیصاق

 ؛هدهسیا شم ردتبا اضا یتسهدهاعم سونافتسایآ هد

 یک .یکیدقا لوبق یهدهاعم 9 هزیلکننا

 هدنرلع كن هده اعم و «تولی رآ ندنلخم قاسا جد

 ر رکید هر كنوب ردناکلآ یصتکیا «

 A ءاعحا كس رفن و نیل رب «ه رزوآ كا دقع و

 ایر ےس وآ

 ندنغیدنل و

 نیلر نرو ماتخ ههلئسم هلهجو وو :شمریو اضر
 ا دصاقم كیهیسور «قرهنل وا روع ی-:دهاعم

 لکچ دس یی رب هنسدب زو
 ءیرشکت كياکم هدنکلاسم ردنانسکلآ یھ

 دم
 د



E 

E ربهد و فارغلت EE 

 ا  eتیرحو ۱ ور

 هد هسا ش

 تدشن ردق وا هدنپلع هد دح راکفا هلا تاع وبطم

 « هقشد نادنس هعس نایلوا سو ر ۳1 رد ښار وک

۳۳۸ 

 ندنب دنک یرلنالوا كلام ءراکفا تب رح ید ند رلسور

 تیعج 9 (تتسلیهین) «كرهدنآ ریکلد ندتموکحو

 هدب رب ك ردصق وس نالو عوقو ندنف رط یس هبداسف

 ینوک یح رب كنسپم ور ترام یسیدالیم جرات ۸۸1

 یجح وا روطاربعا ییدش لیفوا هنربو ؛شغل وا لتف

 . ردشعا سولح زد اشنا

 وتل (۸. [2201109) نکا ۰ 5
 وتل ( ا | رداسكلا

 «بولوا ند راهقود كوي اي |

 ا و ناتسهل هدنح را ۱۵۰۱ كدالیم
 :یعیبطو ؛شغا دیجوت یاتسهل هلا ایآوتیل «قردلل
 م وکح روما ا «هلعل وا كشوک كب

 .یدیشقار هنیلا ثنبرب ه دزسا (یسنیلغ)

 . ردشعا تاق و هدنح رات

 ندننب رقم یت

 ٠

 : رب ۷
 ابا نکس 4ew ا هات

 هک « ردشگک

 : رووا رکذ ریز هجو رب

 | كدالیم بول وا یلامور بس .ردناسکل آ یجر

 ؛شفلوا باختنا هدننم رات ۶ باتا ابا هد۱4 ۹۲ و ؛شلوا لانیدراق هد٩۱4۵ ˆ
 تامارک ضعب درست EEE | راصل انب هلکعا تا و

 ال وتقم هد )۹

 . ردشل ربع دنسهرص ها «قرهنللوا دانسا
 ۲) یمسا لصا س .ردناسکلآ یعکیا

 هدن رات ۱۰۱ كدالیم .یدبا ناليم بول وا (وجاب
 یجنکیا نانلو هدنملع كغلااب ؛قرهنلوا باختنا ابا
 د رد رابمولو ؛شعشارغوا تقو لیخ هلا (هرونوه)

 ك ران ایتس رخ «هلبادادرتسا ی یضا را یراقدل وا شتا طبض
 ب ودیا منم یلاظم یرلک دتا ارحا هدنقح رلیدورم

 . ردشعا تافو هد ۳

 A e الا

 ددالیم .یدا لهنایس «بوسلوا (لنیدناب هحونر

 د رف روطاربعاو ؛شفلوا باختنا هدنخ رات ۹
 (فلک) یشراق هنفرط (نیلبیج) یکیدتبا ما لا كشر
 « یسماح كترح ایلاما» .هلکعا ما رفلا تفرط

 تباقر هدقلاباب اکو روطاربعا .یدیشلآ یتناونع

 هد

 دیالور) یوا

 ك لا
 دلا شم رب دنیا باتا یشک جاف 9 ڭكجەدا

 هلیسیدنک «بودىا تاقالم هدکیدنو هد ۱۱۷۷ تیابن

 ور سلم یجنحوارب هدنرپش (نارتال) . یدیشعثب راب

 هرللان د راق یقح یاخنا اا ‹كرەدىا E واح

 فا ارحا تاحالصا ضد هح هیبه ذم روماو ( سود

 توف هدامور هدنح ران ۱۲۸۸ ءردشغا وغل یراسا

 (ایردناسکل)1) دوخاب (ایردناسلا) كنايلاتا . ردشلوا
 . ردشغل وا هیس هلتسد رسا كن ون ی رپش

 (یدلانب ر) کما لکا سال | یخ د رد

 راله یا ےک 1(راوغ هرع) یح زوقط «بولوا |
 تافو هد۱ ااو «شفلوا باختنا هدنتم رات ۷۲ 4
 هد هسا شعلاچ هننوم كنفرط (نیلبیح) .ردشعا

 ر نوجا تدم رب ییامور ند راهق رفتن ضعب
 تانارسا قوت كن اے دادس .یدیشوا

 روب 4

 . ردشمریو تازایتماو بتر لو لوب لحانو «شخنا
 (دس) «بولوا سوپقسپ هدعبو بهار ندکلیدنلد
 در یو ی یا اح ادار سج |

 شل راقیح هنن دنسم قلاب اب «نوحا ثم رب و ماتخ هتس ۱

 2عدعشع زا هدایز اهد تباقر « هد دسا

 قیردور) نا لصا  .ردناسکلآ یل آ

 هدایاپسا هدنس دلم حی رات EEN «بولوا (ایحرو

 ااو ١ : شوط هدن ر (هویاسقا) كنسهطخ هیسلب

 ندنفرط كنوا «هلفلوا ینکی ۵ (تسکیلا) یجچوا

 مدآ ر نسقالخاو هیفس تباع یدک ار لو

 یک یتیدلوا عورشم ربغ یندالو یدک تب ول وا.

 و هس رق ول) ندرلحاود زا ع ورم ريع

 كرلنوب هک هکءیدنا راو لغوا چ اقرب هللا ريق رب هر وپشم

 یسهفود (آونیتلاو ) هدع و لان دراف یروهش كا

 -وا یربق یدنک .رد(ایحرو رازح) نالوا شلوا
 تبسانم كنسیدنکه لا (ایحرو هسرقول) هه وقرم نال

 یس ود ع ان داع نداق و «بونلوا ی۹ج وز ۱

 . رده دم

 ۔ هربشمه ییعی كنیداق و ید یرلاغوا یک ینیدلوا

 ال 3 ا ادع یرتسود كرل
 تیانحو تهافسرب نما نوک لم مت ا

 یارحا ًانلع هلربق هلی هدیسر ماقم
 هجردر د نیل رادغو یتیلساسد .یدردا تهافس

 شغا كالسه هل سیاسدو لیح عاونا هک «یدنا هد

 2 را رهز قح ؛ ردقو یاسحو لرد كل رام دآ ینیدل وا



 هسنارف ادا .ردشقا مس رلمدآ قوج كب هلرلعم "

 «هددسیا شا هرام هلا لراش یحزرکس لارق "

 | وو ؛شعا قافتا دقع هلا یول یصنکیا نوا هدعب
 طبض یی رلکلع درسن رب قوح ر هلیمد رای قاقا

 - ورام ريغ دال وا ۳ و هراکلسن رپ مخاط رو

 ید 8 اسا س لصالاو :شعآ بصن یسهع

 كہلاراشم ناطلس یلارق هسنارف .یذبا شا الا "
 ییدتبا لوبق یحص ءلیطرش یسفلوا ملست هتسیدنک
 ىج ناطلس ندفرط رب اجرو ردناتکلا هذلح
 ناطلس هدندفرط رب «بولوا روب هکمعا ماست
 هنلارق هسنارف یج ناطلس ندنف رط یرلدمتح دن زان

 «ندنغیداوا شلآ غلبم رب یلک نوجما كەتا میلست "
 ییا هبلاراشم نا « هاتعح ام هنن جم تاع

 ههجو وو ؛ شمردنوک هنلارق هسنارف «هرکص "
 «ندزالوب لوصو هنسودرا هسنارف «“مح ناطلس

 دجنهکح لمعلا سنج نم ءارطا . ردشع | تافو ارتأتم

 یسیدنک هلقلشیلکای ندارش لس یتیدلوا شلرضاح

 هلشه دم توم رب هدنخم رات ۱6۵ ۰۳ كداليم «بوح ا.

 .ردشلوا كاله

 (کیکویاف) یمسا لصا -- ردناسکلآ یجدب
 هدن رپش (هنایس) هدنح را ۱۵۹٩ كدالیم «بولوا

 هد۱ ۲7۰۷ و :شفلوا باجعنا هد 6 «شععوط

 . ردشعا تافو

 , ردشعا هاج ییانصو ف راعم ءا نیز قق

 ا
 ET ه دنحخ ران ۷:۲ ۷,۰: وام بول وا (یو

 ردشعا تاقو هد۱ ۱۸٩ و شغوط |
۱ 

۱ 
 ۱ یارحا تسد سس ك رن اتسن ورب هدهسنازرف ءب ول وا ۱

 كنسیناح ور سلجم هسنارف نرو نذا هتسغا نیآ
 و ها در شیرارق

 یو نوحا كعا دب رام یشراق هرلیلناٌمع و شا

 .یدینمرب و غلابم لترلک هرلیلکید و هللا دلوې و

۳۷۹ e 
 داهمو لع رب صوصخ هنیدنک هد هیپنو بیت رت تعاون

 یسیطرو هدن ۱۸ كتيحم رفا |

 -روط ی راق هبه ذم ییدشا داحا كس و را «بول EES یوی و هیس د 1 | کو ج ناتلش - یضعا اس

 ۔اضءا یاحور سل ندا عاعحا هد هب ردنکسا < شهم |

 ردتلوا |

 ندکد رحما لتاق مس رب قحهلوا یربثأت هرکص نوک

 ديل وطات | «بولوا ند رلفل وم مدق

 هداد رهم لوا هنس. ۸ ۵ نددالیم و شوط هدنع دو

 درلیلامور هدنرب كراهب را نالوا یشراق | ۱ از و
 | نوجا ےمس یرالایدراق ضعب ایجرو ردناسکلآ

 | امورو «ارجا تاحالصا ضعب هحاقیاو .بولوا

 | - ووا رب ) یعما لصا

 ۱ مدآ رب بصعتم ۰

 | درط یرلیاحور نربو یرارق

 دل لآ

 کک ۳
 سدق (8* ۸.) س تا ردناسکلا

 یو

 ندنفرط و ردناسکلآ ) ندنراروطاربعا

 هداروا «هلغفل وا سح هدن ریش (ه راسیق) تكتیطبلق

HESINترام دو دعا تافو هد رات  

E 

 - وا قیرطب هد هب ردنکسا ETF کام س

 ببس هنعاقجا كنب رک سلجم قي زاو شل وب ندنس
 ارجا یسیطرو هدنس ٩ كنيحت رفا ا

 .رونلوا

E E RE 

 ,ردشمک یرکذ هدنس [
Aی ۱ روتسیایوب ۱ ی  

 ناو ) EEA همالع ) عب

E EAD TEEهوس  

 ی رارادمح ] 2

SESE 

 شملوا ىسەلوك ك (س ول وتنل سویلن روق) بوش ود

 كنب رلاغوا «قرهنل وا قاتعا ندنفرط كنو «هدهسیا
 هدنح را ۷۵ دالیلالبقو ؛شلوا رومأم اه

 ما کلا ندننافیلأت ددعتم .ردشعا تافو

 ردشلمب هنل و یرلهرقف ضعب ثانخم ران رلید ورم هلی رات .

TS 12ر  A.’ Aphro- 
 4 ۱ ۸۳۱۱۲0-) سویسید و رفآ رد کا

ISBورفا ردنکسا » - 

 A. de) ا اار دا €

 « سونیلا رط ۱۳0 ۵ « |

 5 هاب روي ور ۱

) ۸. de Bernay ( و ؟ك 3 
 سوع یجکیا نوا كنهسنا ۰

 ( یر ) كنايدنامروت .بونلوا ندنسارعش یدالیم
 شمالشاب ك (سروقیل تربمال)لو ؛شععوط هدن ربش

 وظنم مان « ردنکسا » دوخای « ردناسکل 1» ینیدلوا

 رهیاکح موظنم ضعب رکید رار هلکعا لاکا ییهم

Eاشتر هک ردشعا داحا نزو  کیو  

 .ردفورعم هلیما « یردنکسا » یتعب (هنر



 ك لآ

 | ددناسكلا

 2 مدال رم ع

(euج وا نوا كنهبنا رق  

 ) .دنامرون) بول وا ندنسا رعش و ةاح

 | لوادتم هدب دم تدمو ش ۶وط هدن ریش (وید هل و) كت

 | موظنم هی هلا فرص هجئهالرب موطنم نالوا شغل وب
 . ردشقبا فلات هینف لئاسر ضعي

(A. de Hales) e ۱ 11ریلکتا  
 ردب

 ندنرلف وسلیف

 ردشغا تاو

Noél00 ( لئ و را ؟ 1 5 8  (A.و ج  

 كن هسنا رف هدنجم راب ۳۹

 تاقو هدس راب هد ۱۷ ۲ ء و شعوط هدن رېش (نور)

 كيلوتق هلج زاو تافیلأت ضعب هک ءردبهار رب شعا
 لصفم هشن رز وا دلح ۲٤ هدنقح یسهیبهذم ر وما

 . ردشم زای مشی ران رب
5 ۰ 

 |ددناسکلا

 هم دق زات ءبول وا ع ا اشا ةا مدق ناو

 تغل رب كنينانوب نال هلرباتک شع هدنقح هیات وت

 بوعوط هدنخم ران ۱۷۹۱۷  دالیم . ردشم زاب ییا

 .ردشغاآ تافو هد ۷۰

(A. Humboldt) ی ۹ 1 

 خار هنسهدام « دلوبم وه »]

 Charles) —( — لراش

 ندنساطعا یسایمداقآ هسنارف

 [ هان روي تعج

)Alexander)كلاع هلعسا وب  
 ی ر | ردناسکلا

 هدنتر وهج (قروو)و اضق ررب هدنرلتب روهج (سیپ
 . رد راو هبص كح وک رب

Alexander Is-)یاقیرمآ ۵5 یراهطا ردناسکلآ  
 هو سود را ا یادی ات

SA YSهطآ مخاط ر عقاو 2 زا یلایم ضر - 

 هبضق تاج وک ییا-«هرزوا قلوا هد هساقفاق یرکیدو | "۳۳ كنءرتلکتا هلیزاغوب (نوسکید) ابونج هک <«ردرا
 سورع) یخد ًالاشو «ندنسهطآ (هتولراش) نانلو

 . ید رل شل رم آ نده رف هل »¢ زاغو كوپ « یعا (دن وس

 e و

 (اقثدس) تا شا -

ES NV.یی یسد رو  

EA Ewهدهسا » 

 ردیسهرب زج (فوناراب) هل رکید مانو

Es 

۳۳ 

| (A. de Villedi-) یلودهی و 

 ۱ هدف بول وا ¿

 | هد ۱ ۲ ع ۵ و "شم زای E را هدناقع و

 ها ۶۰

 درا شغل وا يمس هلمسا و ةمرح هننروط ۱

 ك لآ
 تكندقسالآ نوشب هلا هروکذم ربازج هدننامز یسهرادا

 -اح یتسهبصق « لکناخرآ یی » نالوا شفلو یزک م
 ۱۸۲۷ رارب هلپسهعطق هقسالآ رهطا و .ردیو
 اص هب هععج كل ۶ ندنف رط هیس ور هدنس د اليم خراب

 .اربعا هییسور ندنفرط یرلفصتم یی «هلغطوا شملت
 .هطآ وت .ر

 هدهسیا روتسم هلراق هدنروض یعاد رلغاط یکهدر

 قاجص رب ناک ندنوسنج یرااحاسو یرلتهج قچیآ
 "اها

 نانلوت ہدنرلفرط بغ لامش كناقبرمآ یرادیلصا
 ندنفرط رلسور «بولوا بوسنم هنموق ( تیکنات )
 . رد راشلو ترهش هلعسا وب و «شغل وا هی (شول وق)

۱ (A} di دنکسا 0 ۵ را. O 

 هدندنع رایلا ور وآ كن ور

 ٠] دک «[ . ردیعها فو رعم

 ۱ یک
 دحج »¢ ىوصقلا دف ردنکتسآ « یعب 0

 . زدلک د قو وص ردقف و هدنس هب اس یدنقآ

Alexandrescha-= ( 

la, AAeéavdpia 

 .رديعدق مسا فورعم هدندنع رایابو كشن رپش

 [ هری تمجارم هتسهدام « دن »]
( ۸۱630۳0۴0۱ 

 0 لووردناسکلآ

 یزکم اصق هدنراس لحاش تنناج ده راو هدنتل ایا

 .ردراو یسلاها ۲۲۱۷۰ «بولوا ربش مکعسم رب

 فورعم هلیعسا (یرق) لوا ندزمک هنیلا كنهیسور

 رهش یکی .یدنآ ترابع ندهعلق ربو هبصق رب كج وک
 تاماکعساو ان هددناسم قلتعاس م رای ندا

 . ردشف وا مک هلا هدیدح

O O)ور  
 دا واک )| فوردناکلآ

 بول وا رهن 7 N اتو هدنتلایا (ریمدالو) عقاو

 یسیل اها كم تاصف هست . رد راو یسلامها ۷ ۲ ء

 ۵ ۲ ۵ ۰ هدناتتسشهل یزن چا و س رای دک ۰

 .رد راو اهد ,

 | كنهیس ور هک

) Alexandrovsk ( 
  ETقسف |

 كلاب زک ضو هدنتلابا (والس ون رتاقب) عقاو ه دنتهح

AYلحاشس كن ره (ریی د) و هدش ونح هزنم ولیک  

 اضق هدبراقوب هزنم ولیک ۲۳۳۷ ندننصتم و هدن راس

 بونج كن هیسور



 دا

 دبشم «تاره «راهدنق .ردشهشیکد یرلسا رخ ّوم | .ردراو یسلاها ۱۷۰۷ :بولوا 5 و یزکرم "

 و س .ردیشک ۲۰۵۰۹۹ یسنلاها كنساضق س

 «رد راو اهد یسهبصق كج وک حاق رب كنهیسور ریسا

 . ردهدنتلایا (رومآ)
SEI۱ یا  E eaهادی  

 یربق ك (مانرب) روهشم یر

 .ردفورعم ید هلیمسا (هردناسق) «بولوا ,
 [.هل روی تعحارم هنسهدام « هردناسق »1

ER A AIKنیطسلف ا  
 ۔انح و ردناسکل [.یرادکح

 هرکص ندننافو كنجوز «بولوا یسهجوز كن
 لغوا كد هت را ۷۰ ندنح را ۷۹ دال یلا لبق

 .ردشم روس مکح هلیتفص یسهیصو 2(ناق ره) یعنتکیا

 كناق ره یعنکیا موقرم یخد هردناسکلآ رب کید س
 هردناسکلآ لغوا كل و وتس رآ یعکیا بول وا یربق

 (دنعم) هلا (لووتسرآ ) ندنسیدنک و «شمراو

 (دو ره) لوا هنس ۲٩ نددالیم نداق و .یدیش وط

 . ردشفلوا لک ندنفرط

Alexandra Land) ) ° ۰ 11ال هد  
 ؛بولوا مبا هیابلازبسوآ یبونج هک ؛ردهعطق رب
 ؛ردعقاو هدنسهرآ ییونج ضرع ۲۲ هلا ۲

 كن رفروک ( ایراتن راق ) یسهشوک ر نکلای و

 یسهیعطس ةهحاسم .رولوا لصاو هنسدب رع لحاس

 یسیضارا .بولوا هرتمولیک عبرم ۵۰۰۰۰ رقت
 نامروا لیخ :یک یتیدنل وا اورا هل رهن جاق رب

 بویفلوا ناکسا نالا «هد هسا راو ید یرلاعرم و

 تشک هدنحا لکو رک قاط رب ندرلیشح و یلرب کلا

۳۳ 

 | ۔وتقیو) نالوا کوب لا كن رهن .رارودا راذکو

 كنایلارتس وآ. .ردل اض هننافس ریس یعسق رب كن (یر
 و یطخ فارغلت نالوا دتع هنفرط رب ندنف رط رب

 .رویک ندنسهن روا كن هعطق

 | .ه ودننکسا ید EEE اردا ۹ ۱

7 
 ۱ ليتم رد دار قم رلیدنحا ك

 [.هب روپ تعحارم هنسهدام 6 هب ردنکسا ] . ردیعما

 | ان ندنفرط ردنکسا هدنسهعطق ایتسآ هلسا و بس

 هلتسن هنعما كن وا هلببس رب رکید دوخایو «شلدیا
 هک یدا راو اهد رارهش قوح ر شفلوا هویج

 ها را

 [.تعحارم هلمسا و] .رد دلج وب لورد کشا «ىلع

 هک ؛یدیا راو ریش رب اا و یخد هدناتسدنه ےک

 بارخ هد عب بولا هیت (ناو ربش) (رخ و
 . ردشفل وا فثک ارعا یرهارخ .ردشلوا

(Alexandria)))| ۰ 11هم وب  

 e هلا دعت ا ايردناسكلا
 لا هک ءردراو راضقو رهبصق قوح رب هدنسهعطق

 كنب رب (قاموتوب) هد روهج (اینیحریو) یرلک وی
 هدننونح هرتمولیک ۱۱ كنوتفنیشاوو هدنف رط عاص

 .ردزک ص كناضق رب نالوا یانه «بولوا عقاو

 .یدنا ترابع ندیشک ۱۳ ۰۰۰ یسلاها هد ۰

 وص مظتنم هد روک ذم رېن ردق هبهبصق و ندنوتغنیشاو

 هبصق .ردراو ید یو ربمدو راشیارارواو هدنر

 لزوک «بول وا یتعسو هزم ۱۰۰۰ كل رپن هدنک وا كن

 .ون) یسیهنکیا -- .روبدبا لیکشت تایل رپ عساوو

 عقاو هدنسیع بونج كفروولو هدننیروهج (یشرپ
 س .یدیا راو یسیلاها 4۲۵۰ امدقم «بولوا
 (نارول تنس)و هدشتروهج (قرو و) یسیعح وا

 یسیلاها ۳۵۰۰ ؛بولوا عقاو هدننیب لحاس كنبرن
 راو هبصق رب هلسا وب ید هدایحوقسا س .ردراو

 كنب رهش (نوت رابم ود)و هدنساضق (نوت رابم ود) هک «رد
 عقا و هدنرزوا یرب ( نول ) هدنلام هزم ولیک عراب

 هدننورب دیما دس .ردراو یسیلاها ٤٠۰٩۰ «بولوآ

 (یروتشو) هک «ردراو اضقو هبصق ر هلعسا و ید
 .ردعقا و هدنسهرآ یراق (یابلآ) هلا

E اردنا ۹ ۱ 

 1 .تعحام هنسهدام «ایر] *

 و ۱۳

 هدنسیب ونج لحاس كنايل] م
 كنب رهن (یاروم)و هدنسیقرش بونج كن (هدیالدآ )

 طالتخا هلریکد هل زاغوبرپ راط هک :ردیوقرب هدنرصنم
 .رویدا

 , ک هب هیات وب ریطاسا (۸۱۵۵۵۱0) ی

 ك (تمدا۱ یرادکح ایل است هر

 .ادصو تبع ترفو نالوا هنج وز «بولوا یهجوز
 دیتا یج واز ایوک ۵ اشک دنا !لثم بوض ھا
 كنوا ق آو «ییکحهلوا هدنتعجارم هرلنهاک باغ

 ؛هلغمالک ۲ ینغجهل روق هسرولوا یسهقشب رب هنن رپ



 دل لا

 نام رهق و ؛شعا فالئاو ادف هنیروغا یبوز ینیدنک

 شقا اصلا هرادنکح وب هلبتقو (لوکره) روهشم
 یلک وم ترخا «بودیک هئرخا ةافاکم ,ندنغیدلوا

 «بولآ نهتسکلا رارب هایتعت اع

 ناب و هباکح و .شغا ماست هنح وزو هداعا هنایح

 ك (نوتولب) نالوا

 ضعب كناب ور وآ یک ینیدل وا شل

 قیم جد ندنسا رو . ردشمل وا ذاا هيلع

(Alexis)۱ ا رعس ۲ ناتو  e 
 )مو رون) «بولوا ندنس ) ل

 EE :رلګ رات ۱۴۳۰۱۰ DS «شع وط هدن رهش

 عا مظن هکڪطد ۲۵ .ردشفل و لوغشم هلسی ردن

Eردشلدب هل و ِ ضعي ز هکلاب  . 

E 5 1دال جک  

 رب ش۶ وط

aهلک رت ىن سەجوز یسهصک فافز » 

 جا نآ یو ایوک فرا لوخد لک
 هن نهرو ها اراصللانب هلل وا بحاص اک

. Alexis) 

EN رڪ را ۳۳۵۰ 

 ارحا یسیطروب هدنس ۱۷ نیس رفا زوم بوک
 ۳ رکید شماشاپ هلا دالیم سهع صحت ا

 ی نوناک یسیطرو هکءردراو اهد سیسکلآ تنس
 .ردهدن ۱ ۵ كنيح رفا

 |سسکلا

 د هد یراروطاربعا مور هینیطنطس3

 :رونلوا رکذ اپ ادا هک «ردشمک
 (۸. 8"100 16) ت-.سونیموق سیسکلآ نگو

 كدا

 لغوا ك (سونیموق ینای) .ردشتا تافو هد ۱۰

ESEN RES Es۱۸۲  
 هلطبض ندنلا ل(تاینات و روفکی) یتموکح هدنخراب

 دی ا شل ااغ هد هلو اع رب یدال ایف وی
 یسداموق ك

 و ) (Alexis ی کلا دوخای

 رادکح ش

Eبوغ وط هد هیلیطنطبق هدب ران » 

 (راقسک ترور)

 اش ا تلج یدنک .ردشلوا بولغم ندنف رط را (نام

 شه رک ندنجشا كنساکلا ییلص لها ینیدلوا

 نا 4 لب تک ودها

 یرک یرکسع ینیدلوا شعاق هنیرلنای
 اعم هاش )ناسا لطفا ها ارح وم

 نطنطم هدهینیطنطسق ییرلیدنکو «هکمرب و ین

Ê 

 ندنعب دل |

۳۳۲ 

۱ 

 ىع هد لود n دعا

 ۱ - رون) نانل 9 هدنعلا

 ۱ - روط هد هدهاعم ینیدل وا ش

 قاسيا روطاربعا

 كييلص لها یا وا ر وب لایق سا هدنر وص

 یتسوپ
 (ینیم وڈ هن [)

 . ردشم زاب نګ رات یتموکح نامز كن ردب

 -ونیموق لئونام --.سونیموق سیسکلآ یعنکیا
 هدست ۱۲ اف و ثكنن ردب «بول وا غوا كس

 ؛شمقیح ےک هلیتاصو تكنسهدلاو یدلاح ینیدلوا

 «ندنکید رب و تیببس هن ایصع ر یناکر = ءوسكنسەدلاوو

 تهج كنيل وطاناو ینیرهش (قی زا) هد راب
 یربق كن و و یدیشعا طرص ند رلیق وعلش

 «شلآ ( سونیموق قی وردا )یزد ناق یییاصو

 رام دو یدک هد ۱۲۸۳ یب ۲ و

 (۸۰. 1111۲۸٩8 6) -- .سولکنآس یسکل ایج وا

 اکو «تولوا یردار تسولکتا

 دار و ا طص ےک هد ۱۷۹۵ اتص یش راف

 -رلیق ولس ندفرط ربو ؛شعراقیح ینیرازوک كنيرد
 ندقدلوا بولغم ندراراغلب یجد ندفر ط رب «ند

 بلج هعدراپ كنو هلا سیسکلآ مک ینکی «هرکص

 طاقسا هد۱ ۲۰۳ ندنف را تیلص 1 ا ا

 ندرېش تدم رب «هلرارف ندهینیطنطسف «قرەنلوا

 (س راقسال) یداماد هد۱۲۱۰ ٥ رکصندک د که رهش

 سدح هزتسانعرب «بوتلوا فیقوت هديل وطات ۲ ندنف رط

 .ردشلاق هداروا ردق هنناف و ءهلغغلوا

 وا بقلم هليبقل « د سا ید زاد

 هدهفلاس هدام .یدیا لغوا كسولکنآ قاسیا بول

 .هحمع هل دادما كبيلص لها یرزوا ینیدنلوا ناي

 م شی ها شد ۱۲۰۳ علما طاقتسا ی
 كن ست هنب دنک ه دتم وکح «بوراقیح ندنادن ز ینیردب و

 غلابم لتیک ا هنن رلعد راپ هبیلص لها .ردشخا

 لرلیکر و یسهعبب «ندنغیدنلو هدنت روب كمرو

 یآ یلآ «هلکعا نایصع .كرهیمهدیا لمح هنغلرغا
 ندنفرط ( سلفو زر ود ساقود ) هرکص ندتموکح

 قانخاو طاقسا

 ( سیلفوزروم ) -- ساقود سیسکلآ
 «هلطاقسا یسسکلا یصدرد بولوا بقلم هلیبقل
 هبیلص لها «هدهسیا شمقیح هتک هدنخم را ۲۰6

 . ردشغل وا

 نشا
GE 

 هعذ د یجنکیا ران و «ندنع دل وا شا ب رح نالغا

 - وکح قلیآ جاق ر «هلطیض 1م

 ۳ ها .ردراشعا طاقسا
 روطاربعا ی (نودو) قتن و 9 دا 12

 لتف را ییسکللآ ی

 رهل وا

 «شه رب دا با دا



 ی یدک رادړکح ترد هدنغل ر وط ۱

 تست کت ي ددد تشو

(Alexis Comène) e - E 1 

 -اربعآ مور نوزبرط هلعما وب

 یسیح رب كران
 یعنکیا یر وطار هینیطنطرق
 ۱۲۰ «بودا رارف هدنساننا لتق كنقلخ یسهباع
 ریکد هرقو «شقا درفت هدنوزپرط هدنسیدالیم خیرات

۳۳۳ 

 ۱۷۱۸ «قردلیشالک آ ینیدلوا یسهیداسف تاین ضعب | ندنوتس كسکوب رب كر ەد مهم ليتم قلوا شا
 . ردشعا فالتا بوت ۲ یٌعاشآ

 ك لا

 «قردن وا وفع و رک ندق دل وا م وکحم هلمادعا هد

 یلکعا تافو هدنادنز ابقاعتمو < شمل وا تعانق هلیسح |

 | نوت هدننامز 1

 | قییزا .یدیشعا لیکشت تلود رب هدنسپ ونج لحاس

 سو هلا (سپ راقسال) یروطاریعا
 -- . ردش۶ |تاف و هد۱ ۲۲۲ ءرکص ندکدشا زه رام

 دن رات ۱۳۳۰ ندع رات ۱۲۹۷ كدالیم یسیعکیا
 تلود نالوا شعا روهظکی ؛بوروس تعوکح كد

 -.ردشقا ره راغ قوجرب هلرازیونج و هللا هی اع

 |. قوح رب هلرلیق وجا

 | یسحمد ردو كد ۱۳۹۰ ند۱۳ ٩ یسیعحوا

 «ك ره روس مکح اد هنخحم رات ۱ ۶ ۵ ند ۲

 . رد راشعماعوا دل رلیل زب ونح و ر لیلن اد ید رلن و

 هيس ور هما و ) (Alexis | دسک 1

 بوسم هنس روطاریعا نادناخ ]

 رب (هواروم) و و تاذ رب

, A. Michaelo-) 

 وا واب اخیم ا | ۱۹۰ |

 ءتولوا فلخ هم (لئاحم) یردب هایش دا خراب

 ندرالالتخا لحاد یموکح نامز «هدهتسا شوا

 هعفد چاق رب .ردشمام لق شو ند رله رام ی راخو

 ؛شلا هتعاطا تح یرلقارف نالوا شعا نایصع

 ( فیک ) ۰ (كسنلومما) «بودا بولقم یرلیلیل و
 رلیلح وسا «هده سيا شعا طبض یی (هننارقلوا) و

 یجنکیا لغوا كنوب .رد-شفلوا نظ ینیدنلوا میم

 .ردشل وا روطاربعا هلیم اب ور

(A. del دو ی 5 1 

 ۱۷۰۰ و «شعوط هدنګ رات ۱۰۲ ۵ كدالیم .بول وا

 . یدیا سید و عاص 0 ندان ۰ ردشع | تاق و هد

 یغامرپا )و و هدنتایا (هل وب) ]۵ ]
 اضق مقاو هدنیب لحاس كنیرين (اقوا) ندنرعبا

 رد راویسیلاها ۵ ۶۲ < ۱
 تسرو عبرم ۲۶ ۱ یسهیعطس ةحاسم كنساضق
 . رد راو یسلاها ۷ وا

 كناتسب ( ۸۱۵۲۱۵۱2 ) | جان ۳ ۲ 1

 یزکماضق هدنتهج بونج
 بونج هرتمولیک ۲۱ ۵ كدارغلب

 هدنسب ع لامس هربهولیک ۳۸ كشينو هدنسیقرش

 بول وا هب ص3 رب

 ۳.۰ ۰ ۰ و عقاو ه دندی لحاس كتب

 اشا بونا دجا هد هب رام كل وص EE ییاها

 هینافم رکاسع نانلو هدنتلا یسهدناموق كنب رلتیضح

 .یدیشم وا هد ۶م 3 ندنف رط

(Alcuin) ۹ 1یدالیم صع ی 2 کس  

 ۷۲۳ ۵ دلت را ءبولوا ندنساع

 و هدن رهش ( ریشق رو ) كونا ه دنح رات

 هنمولع ةفاک كننامزو ات هن رل اسل یاربعو نتالو

 «هدلاح یی دل وا بهار یداعرب یدک ىلا ففاو

 ك رودیا لج هنتاي فعلا رب> ى كن وب نالراٌس ۱

 | وق لناخم) :E .ردشلوا بولخم ندنف ظ

 دعوا تراو دبه نا ۰39و
 هه NAINA قروه وا لوا ند وا هد هسا شعیلاچ

 . ردب ردب كت ورم شر روهشم رخت

(A. Pétroviteh) [ 

 روطا را ج

 د دالي E ۳ كن ورتپ
 لاخدا یتیدم ههیسور كنب رد و ؛شعوط هدهوقسوم

 ندنکیدتا تفلاحم هندصاقم نالوا هرزوا كا

 لوس
 را ۳

 شف راعم سلم و بتکم یی دل وا شا هدنب ارس یک ۱

 هنسدنکو شا بصن هت رده كن هناحک و

 ر هد اس راشو هدلب اشال نکا هد روت هدش راب

 ینیدل وا شم زا E O .یدیشم رب دحآ رلبتکم قوح

 اراش هد (روت) . ردشفل وا عبطو مج جنس ایا

 ۱ هدنملع یرد 1۳ وم .یدا شغل وا د رط ندیارس

 . ردشعا تافو هدریسانم رب یتیدلوا شعا هیج وت كن

 6( 16, :A26 205( | دا ۹: ۱

 كش روهج 41 هدم دق و یو

 ددال «بولوا EY ر رادرسو ندنلاب ر روپشه ا

 لغ وا د (ساینیلقو) ءردضشعوط لوا هنس ٤۰



 ت

 لا

 كنسهچمع ندنغلقجوج ات .یدیا یکی ۵(ساق ر) و
 قلوا قفوم کوب «بوشود هنساد وس قع وط ید

 . سن ویولپ .یدتیا قوس هکلاهم ینیرلشادنط و ءنوحما
 هدا شیرحم هنطبض كنايلعس یرایلهنت ۲ هدن راد رام

 .یدل واببس هکمریتک رلتکالف قوحرب هنبرلشاب «كر

 (د راطع) مد حابص ییدشیا تم ع هیایلعس

 شلریق یرالکیه كنهلا
 «ملغغلوا هرداصم یالماو لاوما «قرهنلوا دانا
 ۔راپسا ادا نوجا قاثروق ندازح «یخد یسدنک

 .یدنلو هدنراع كننطو «بوحاق هناربا هدعب و هب هط

 یرلقدلوا راچود رلیلهننآ «هدنحت رات ٤۰۷ دالیملالبق

 .هلکع | توعدو بلج یتسیدنک ؛هننرزوا تی ولغم

 ندکدتا بولغم یتساغود دل رایلهط راپسا داينیکلآ

 - وق ًابقاعتم «هدهسیا شم رک هلش رفظم لاک یرکص

 2 ریل آ هنن «هب رزوا یتبب ولغم كان رب ندن ران ادنام

 هب (ایچ رف) هدهب و (کارت) ادا «بواغوا هنضغ

 ناتو یسیلاو كاروا ندنفرط نارا ‹قرەحاق

 ۱ هط رایسا تاذ 9 «هدلاح ا الا ه (زابات رف)

 ۔لبق كرهریو شتآ هوا ینیدرووا «هلیش وذت د راپل

 :ردنشعا فالنا یتسیدنک هاتف را 6۰6 دالیلا

 یرلتاند سیسح لا هلقالخا لئاضف یلاع 2ا داییکلآ

 .یدا مدآ رب هد اعلاقراخ عماج

)Alcidamas)س امادکلا مدق ناتو  | a 

 ۶ ۲6 دالنلا لبق “یانی وط ةدن بش (ایلبا) كن

 . ردشل»ب هنلو یسهبطخ ییا رب رکنا .یدنا

 )س ادمادکبلا

 یرهبلغ هتکلم و دریل هطراپسا «بولوا ندن راد

 رب دریل هنیسم لوا هنس ۷ ۲۳ نددالیم هنرزوا

 ناکساو لقن هنعدق رهش ( مویحر) كنابلاتا ینخاط

۱ 

 یوا كنان وب (Alcifron) نو یک ۱

 یدالیم صع

 رلق و اقلاط نهادم ناراکبک بول وا ندن رلفل وم

(Alcidamidas)نان وب  

 هو ل رلیل هنیسم هدع دق

 ی درد او

 كتقو وا 4 رکو هلبراتغالبو تعاصق رک هک
 بول وا روبشم هاب رلوا روصم ینتاداع و قالخا نانو

 < ردشعا

 | هتسدن تمہ و «ندنعیدنل وب

 9 كلا ۳۳
 رلناسل ا وروآ ضعب و « عبط ها اید

 . ردشفل وا هجرت هن

Eندن رلنهاک۵ وی ك راید وه (۸۱6۱۳0) م  

 سخ ویطنآیرا

 ,لوا هنس ۱۱۳ نددالیم قوم وب هلیمد راي لروابوا

 >ه روس بولوا

 «۵ ره روش ود هد ام خاطر یییطسلف و شا بصغ

RAردشا تافو .هرکص ندکد روس مکح  . 

 هل با وک لارا A hisk( ) یش 1
 هدنسه را یرهضوح ك كل ز نح رح

 هلوج ر عفترم نانلوب نوکسم هلرا ریغربق «بولوا
 لح تسک وا كنو . ردعسا نلیربو ندنفرط رلسور

 . زدلبج ناد (یغاط رجاهم) ندنفرط هیلحم لاها
e ~~ 

 ا
 هدنمد رپ تنسهرب زج شو ت

 هلیکلازوک دراهچاب ینیدل وا كلام «بولوا رادمکح
 هلفل وا یربق رب یتسح تیاغ هدنعما ( هاقیسوا ) و

 هدع دق نامز (۸۱6۱0۵5 )

 هدنندوع ندنیسهرصاحم اورت سیلوا .یدنا روهشم

 یی را دجاب كيوب هدنسهم وظنم لناونع (ایسید وا)

 .ردشمیا فیص وت

 رصع یعکیا (۸۱۵1005) إس وونکلآ
 نره یامکح یدالیم

 و «شفلوب عبات هنتمکح لوصا كنوطالفا «بولوا
 باتک رب هلیناونع € لخدم كنه وطالفا تکحد

 ابوروا رکا ؛بولوا ع وبطمو دوجوم هک« ردشم زای
 :ردشفل وا هجرت ید هني راناسل

 ily (۸۱66عر (A \xx:05 ۸ و

 رات نالوا جوزم هلریطاسا
 ۔ارکح (هتنن رمت)ل وا صسمع ۷٤ ند دالیم یهروکهنع دق ۱

 نامرهق روهشم . یدیا یزد ك ( نو زیفمآ) نالوا |

 بس .یدیا یورو كنون (سیلقارپا) دوخای (لوک ره)

 دو عو وش ااو
 كنەكاح دوخان و هيس هک اح (ایدیل) هديل وطا | كنام |

 .دج كنس لالش ینجنکیا یژرادمکح ایدیل ؛بولوا"
 .رد رک | ۱ 4 :

 ی م دقنا و(, Axa1 0$) ۱ | بیرت رابوتکم ةاط رب در
 نددالیم بول وا ندنسا رعش ]

 هرو نم عاشو ؛ شع وط هدیلل دم لوا هنس ۱۰ £



۱ 

 ینایلزهو تایوعه
 نن «هلغنارغوا هتیضغ كب رادکج یللدم یسیدتک
 و سوم و «شهزک هدنزب هد هب وا تدم ر «قرهنل وا

 .ردشعا تاقو هدا روا هند وع هننط و و دنس هسم

 شلیوس رس ندفنص ره بول وا یاب ر نایزشتآ

 یرهرقف ضعب زکلای ؛بولوا دوان یراثآ ءهدهسیا
 نزور روتل وا دای هلتسن هنعسا یدنک .ردشلم هلو

 . ردشعا داحا ید

 وکلا
 | . هل روپ ی

 هن ریطاسا دق نان وب و تی کلا 1

 یریق كل لبا (لوا) «هر وک ١

 هنسهدام « نویسل | »|( 8

 | نینرذک «هیززوا یسلوا و 7 بن وط رف
 هنشوق یطرام هدیسکیاو ؛شعآ هربکد قیدنک

 . رلشع ا لوح
(Aleyonius) | ۳۳الع كدن و  

Eلداليم «بولوا  
 . ردش |تاف و هد ۱۵ ۲۷ و ‹«شغوط هدنخ رات ۱ ۷

 ذم ناسل هدهسنارولف «بولوا فقا و هیات وب ناسل

 باتک جاق رب ندهسینانوب ران آو ؛شفلوب یلعم روک
 . ردشعا هجرت

 ندنسیب رع عسا «ندعلا» (۸۱۱۱۵06۳) ۱ ندالا

 دبصق کیا هلسا و هدایناپسا .ردطلغ ۰ .

 دیا زکمو دنیا (لا ر دادوج) یسیجرب .بونلوب
 رم اضق مقاو هدنسپع بونج هرنمولیک ۱۰۰ كتل
 لتیلک هدن رقو یسیلاها ۷۱:۰. هک رد هبصق رب یرک

 ین ( هوس ) یسیجندیا س .ردراو ییدعم هویج
 ا لاعش هرنم وک ۰۰ كنهيليشااو ہد هیلیشآ
 . رد راو یسیلاها ۰ پولوا عقاو هدنسپ

 . ردکو زیم م ویلا «هدهسا شفلشبا هدن

 نالوا یاب كر کت روب ( ۱ هدام نالوا خا كر كرو ( ۲: 8

 1۰۰۰ «بولوا هیصق رب لژوک هدنرابسی لحاس
 یهنوبسیل هجاطلو ءرظنمو مقوم .ردراو یسیلاها
 . رد راشعا هیشت هرادکسا یهبصق و و هلوباتسا

 | كني جاتو هدنسیش راق كن هب وبسیل

۳۳۵ E, 

 یسهقالع هنداق و «بولوا یرصاعم كن ( وفاس)

 .رد ورم ینیدلوا شفلو ید

۱ 

۱ 

۱ 
 أ

۱ 
۱ 

 ملا
Raرم كنااپسا - AC ورازالا 

RR SRنا 1  

 تلشیاو یسلاها ۰۸۱ f «بول وا هبصق و هدنب رق

 . رد راو یسهلکسا

Uع ما « نما » و - 

 .ردک رک هسلوا طلغ ندنسس

 ولیک ۲۳ كنم رهش ایر وسو هدنتلایا (ایروس) كنايناپسا
 رب هدن راسي لحاس كنغامربا ( هریود ) هدنب ونج هزم

 ر لزوک «یسیلاها ۲۵۰۰ بولوا هبصق كجوک

 .ردراو یراهارخ تاماکعس سا یکساو یسیرپوک
Uس  | (Almas)ا هدناتس راج ا  

 ا) یرلک وپ كا هک «ردراو هبرق
 یهدنسهرا  یرارپ اس هلا زوط هدنغاعس

 . ردراو یسیلاها ۸۲۰۰ بولوا یالوا عقاو

TEس وغالاد دوخای س وغاید  
 09 Diégo) هد ۱ ورعالا

 ۱ ۱6۹۳ كدالیم ؛بولوا ند رل ویناپسا ندا تف .
 یسیدنکو  ؛شغوط هدنربش والآ كنایناپسا هدنخش ر
 هیاتیمآ .هدلاح ینیدلوا چ: رب شفلو هدقافوس

 لیبست ن كنورپ و هب (هراریب) ؛بودیک
 یاهپلاوها ۲) هقیا یرادبکح كنورپ «هددسیا شا

 یحرب .یدیضشغل وا مابتا هلفلوا شتا لتق بسالب
 محف یهروک ذم تکلع ندنکید رک هلیس «قرهلوا

 .یدیشف وا نییعت هنکلیلاو هد ۱۵۳ لوا ندا

 وصخ و اتم رقانم هالتشم را اورا همی کا رخ وم
 و هدنخزاخ كن مش. (وقزوق) هلکعا روهظ تم

 .ربک هلاو ؛شلوا بولفم وغالآ .بوشینوط هیاغ
 شغل وا قاتخا هدنادن زو ؛شل وا موکحم هلمادعا بولی

 7 الا هام ا ییسای كنس هژ>ح هن «هدهسدأ

 مدآ رب را وضوح و لوح تیاع هد هسی دا روسج كب

 .وا هیس ورغالآ وغاید ید لغوا كنو --. .یدا

 باخا هنکلیلاو ۳ ندساج یرا رادف رط ب ونل

 .وط ندنفرط (وزتساغ ید هقاو) ارخّوم «هددسیا

 . ردشمل وا مادعا هد رب ییدلسک یشاب كنساباب ءب ولی

 9 | ورغالا دادوح) كنايناپیسا (۸۱0۸6۲0)
 ۲۲ ك.شلایا زک مو هدنتلايا (لا ر ۱ ورک

 رهش رب لزوک یزکیم اضق هدنسبیونج یت رش هرتمولیک



a 
 رهش ر یکسا .رد راو یسلاها ۰ بول وا

 ادا كعسا و" .رد (هنایرام) یعدق مسا .بولوا

 ییدعت ندنربیغت ندنفرط رالوی اپ سا هدعب و رلب رع
 : ردشعا دل ون ی

eایبم ول وق)  

 ۵۰۳۰ «بولوا عقاو هدعانت را كلهم ۰ هک

Almaguer )ه دی ونح یاشمآ )  

 شغل و هدقل راقیح هیت و هدن را وح .ردراو یسلاها

 | یراسحم یعوبق دنیف هنيو و یرلن دعم نوتلآ و نریم وک

 . رد راو

 نالا
 یدالیم صع

 «شعوط هد رش هیلیسا ید (هب وس) هدنطسا وا

(Aleman)نداد ريهام كیا ما (  

 ی ۳ نوا «بولوا

 بیلف یضکیا .ردیشعا تافو هدنراخ را ۱۱۲۰و

 وب هدرلتن رومأم كل وی ضع هک راظن هیلام هدننامز

 و «هرکص ندک دتا تحایس رب هب هقیسکم و ی

 هخعشاغوا هلتایدا اسم .«كرءهدبا افعتسا ندتر

 « شارفلا | (ناع دوخای) ناوک »

Eردشقیا فيلات یانک هاکح رب روش كى  

 . یدیشم الساد

 | هجرت هنسهنسلا رثک | كنابوروآو «عبط اک

 . ردشف وا

 هد الا

EKEار  
 هدن رف ی ریش (سوش رالیو هد هرون) هد را هنحاط

 .رولیک ود هریک قآ

 | «اصنلا» ( Almansa ) ۱ ا
 .ردطلغ ل

 ۳ ه دن) مس هزم ولک ES كن رهش هيس صو هدنبلاتا

 . وصل ایداو » (۳412018|4)

 5 ر دطلع ندنسدب رع مسا « هر

 طنز
 ها جس ص كناب اسا دنسا

 دراو یسل اها ۷.۰۰ ءبولوا هیص

 لاو وب كا كناوروآ (۸۱۱۵۳۸۸۱0) 1۲

 و تا
 بول وا ندنس هلج ۵ رآ ما ران ملا . ردعماج یسوش

 el ینیدل وا نیش كن یرلتبارق ای اشلاو تیسلح

 | جد" یرلتتسانم هلی اسل یاو یسراف كن رلناسل

 ٤ ردعطاو اهد ند هب رآ ده ماه | هه راپدنک ران و

 نالوا رهاظ یتبسانم هلی«

 هی (قسدو) ندنفرط رلن ايلات

 دق عشا (نوب ون) یرایا مسا

۳۳۹ 

 هطان غ یی هل رکید مان و (

1 1 

 نار ا امور هلراینانوب کسا :رووا
 نالا مسا وب هک ۰« یدرلشم رب و نسا (نامرک) و

 (نالآ) .ردلغتنم هد رناسل ضعب راسو هجریلکتا
 هالا هنب ردبا نایب ینموهفم ٤ ران سنا نوتب » یمسا
 : ماوقا ع هدا زر رلبلاموز ادتنا هک زدربیعت ر
 كن هیقافتا تکه زنا نالوا شغا لکشت"هدننب هینامرج

 رج ور رو یا یھ
 قرهلوا حیطم هنود امور اف هرکص ندکدتا ۱

 شوت یرک مو طو |

 , نکح مدیا افتکا هل رعت ییتل ود ایالآ پودیآ ۱

 رلشعا ناکسا هدن رلفرط هربواب هلا ساسلآو هر وسا

 - وا مت دا نامرح نوت هتفر هتفر مسا و ید

 كنز وسا «هقشن ندهیسورب و ايالا سفن . ردشف

 الآ یسیلاها یتھج برغ كنايرسوآ ہلیمظعا مسق
 هدنرلفرط راس كاتس راجو ایرتسوآ یک یرلقدلوا

 ۔ و رلنالآ یخ ید هدنفرط ییرغ لاش كنەیسورو

 نانلاآ ید يترا (نامالف) كن هقیعلب هل رلیلکناف .روينل

 دراوالسا هلیتقو هیسورب :رددودعم ندننابعش كنتما

 درلنالآ هنامز رورم «نکیا
 ایهو نالوا والسا یسیلاها رکا .ردشمع هنیلا

 نور رب هنحآ یلام نالآ ایواروم هللا (نانسهح ینعب)

 رب نالوا نوک ا ؛یدیا هل وا شم هم رک یک

 .یدکحهدنا زا ربا ییلکش میرم مطتنم ربع

a (Allemagne) ۱ ۳۵0۲2 ایم رج  
(manie [ »هحالاو  ( Deutschland ( 

 رهدنسیلامش و یطس و مسقكايطس و یاب وروآ : دنالحم اد
 هنسابسا ناکاو تح يرام هلیتقو هک ءرد هعطقد و

 «نکیلک د د ودعم ند لیس ایس نایسقت :تو) وا |

 نوکس هلراتالآ ینلروطاربما اتاما ندنا لکشت اریخا ۱
 تایسقت هلکعا هطاحاو عج یتسیرثک | ك رارپ نالوا
 نداینالآ ریتوسح فدهسنا شه رک هسه سرد هس ايتن

 هدنح راخ كل روطاربعا وب هیس اپس هدب وا وا د ودعم

 یا مسق كرارپ و ۲ رنک د زآ هنرارپ نانو ۱

 تیاعر هن هیساپس تایسقت هدارو .روینل و هدایرتسوآ

 و

 هدنسهرص رلتلود یرلفدتل وب مبا هسیا كنب رارپ نانآ
 . ردیعیبط یر کد

 لامر قیطلاب الاش Lî بس .یسهحاس و دودح

 ۱ اب وتح «هلا هيس ور Ce لا هقرا ادو هاب ر ریکد

 هلکتلف و هغی «هسنارف یخ د ابغ .مرحم وسا و ایزبسوآ

 لحاوس كنيطسو یاوروآ ؛بولوا طاحو دودحم



 -رط یرب كن (هلوتسیو) و هن رلغاط بلآ ندنسهیلا

 هج اا رولوا. دنج ر )و

freردهزنم ولیک عب ۵۶ ۰ 171  . 

 -وع ای الآ --.یرابناو لابح «یسهیموع تئنیه
 نالوا یرعوط هامش كن رلغاط بلآ هرزوا تیم

 ردق ه هیلاعت لحاوس ندنتاہ ك رلکتا وب و ندن رلکتا

 ناه «بولوا ترابع ندرءووا عساو نالوا دنع

 مسق ر گلاب و «راقآ هلامش ند ونح یروص نوت

 هدنلخاد یسهضوح هن وط ناقآ یرغوط هقرش یس زج

 ند رار قوح وص كا كناب ور وآ لآ .رونل و

 ناهار ده ند ع هدنسهشوک قرش بوتح «بولوا

 ءهقتش ندر قوح ر نایک ود کوا هلیغام رب | هب وط

 «هک «رد راو یغامریا دوی شب ناقآ یرغوط هلامش
 بلا رسو «نیر «هدلاح ینیدلیاص هقرش ندع

 (نماین) نلک ندهیسور . رد رلقامریا هلوتسیوو ردوا
 ردهدنلخاد كناي الآ یلفسایارجم و یصنم ی د كنب رہ

 ررېن قوچ رب ندلوصو غاص هنیرب ره كرلقامرپا و
 .راردبا ایخاو اوزا یسشارا

 اکو و هخ اس هام و و ادعام نادت ھل بلآ

 قلا ر ربنازوا هقرش ندر یرلوا یزاوتم نابه

 ندهزبم 4۰۰ تیامو ۸۶ هک «ردراو اهد هلسلس

 روتسم دل رلن مروا یرارپ کاو ینیدلوا عفترم هدایز
 هن وطییسهضوح نیر هدنحا كنا الآ ءهدلاح ینیدلوا

 هل وا لصاو دنبدودح ایرنس واو« ر ربا ندنسهضوح

 ییاتسهح «یرهازوا لوق رب ید یرعوط هبونج
 و .ردبا قیرفت ندایالآ ًاللش درکو ابغ رک
 كلا یرهنلوا هيمس هلعما رب یربا لع ره كنهلبلس

 (هکر یک هسیر) و (هکریک هزرا) یرلمسا قفورعم
 ( دلاو همهاپ ) خد كنلوق نانازوا یرعوط هبونجو
 هتسهلساس بل آ ید هدنسم رع بونح كنابالآ . رد

 (دلاو جاوسا) هکءروینل و غاط رب عقاو ادوع نامه
 وا وتف هنسار ج (نیر) هلیماب « نامروا هرق » یتعی

 یرغوط هلاع لدا ونح

 هجاوهو ملقا هلیس هیعیبط لاوحا یسیضارا ااا

 . رول وا 3

 یطسو یسیحمر : ریلی هنلوا ےسق دب هقطنم جوا
 رله و وا نال وا لس ردق هب هيل امش لحاوس ند رلغاط

 یرلفرط رثکا «بولوا رارپ متا رب قعلآ هک ءرد
 قردل وا روتسم ها لاج و قلف اطر : هم وق

 لتیلک «بولوا یرلاعرم لزوک . هدهسبا لکد خاص

 هعرر

RV 

 رد ولم رلهبصف و روش روج و ۱

 رد رابع |

 وا عش صو

0 
 .ریایرب دشبش تآ سنح رب لزوکو «رنلس تاناویح

 . رد ریکنا نزح ی رظنم بول وا هک لوچ هقطنم و

  رلنوا هلراغای یمنی سو الا
 تیاف هدتعسو كلهزم ولیک ۲۰۰ «بولوا یرلکتا

 ر

 ى

 «قرهلوا ترابعند رار ابو رله رد یداو ءرهبلزوک ۱

 رهو نمو روتسم هلرلاع مو رانامروا لزوک تواغ ر

 دان ال E ییدلوا شوا ایحا هل رل وص رقآ قرط

 نوکس هلیسیلاها ندقم كا كلا وروا نوت هکلب و كن

 هقطنم یصحوا --.,

 هدم را تا اجر هل لس بلا دلتا قم

 ندنسهضوح ییراقو كن هنوط هجا بول وا ماو

 ه رذ بول وا قلغاط فرط ت2 كوب .

 4 عساوو زود فرط قرشو «ردروتسم هبامروا

 بلآ هد ونح كن هر طزم و . ردهدنش روص یداو

 ل 9 «هد هس ر وین ود یر)هو رذ عفن رم كن رلغاط

 : قردل وا هدنح راخ كنابنالآ

 . رویت و هرجا

 » ا »و « یراقو » انالا هرزوا تیم وع

 قلغاط ایالآ یراقو «بولیرآ هبکیا هل رلمات

 - اد ارس وا و ه رحم وسا

 ید ابنالآ یاشآو ندنتهج بونح نال
 مسقت وب .ردنرابع ندنم# لاش نالوا قلو زود
 «تیدم «ناسل «تبسج «بویلوا هوم فرص
 یغاشآ هلبا ایالآ یراقوب هجتهج ره راسو قالخا
 رنق ییا وب .زدراو قرف كوپ رب ةدنتسەرآ اپالآ
 .ررید ید ایام لآ ییونج و یلاعت

 تس .یرلیلاهاو هام < یس هيس ايس تايسقت

 هنب دنک و هل ا ونع و مان ر یر ره لر وطارمء| ا

 هب ه رادا ۳/۹ رونل وا هرادا هل روص ر صوصح

 ها رادقم كنم رلیلاهاو هل ردیعطس حاسم هک« رریقتم

 یسیلاها یسهیعطس هحاسم

 ۲۸ ۳۱۸ ۰ ۳۸ ۳۷ یغللارق هیسورپ

 ه ۲۰ ۹ Yo ۹ « هرب واب

 ENA NT ۹ « هسقاس

 ۱۹5۵۰ 1۹ ٠۳.o « غرب روو

 ۱ ۰۰۷۱ ۰ ۱۵ ۰۸۱ یع)هقود دل وب هدا

 ۰ ۰۱ ۷ ۸ « سه

 ۰۷۰ 10 NEFT « نلوشا غروبناکم

 A۸۷1 ۲۹۲۹۵ 0« میل رتسا غروبنلکم
 ۳۱۳ ۳ ۶ « را باو هسقاس

 ۳۶۱ ۶۵ KAM « عروبندا وا

۳۹ 



 م لا

 ۳۷۲ ۷ ۳ « قیوسد ورب

 TIE AAS ۲ ۸ « نکنینام هسقاص

 NENE ۱۳۳ « غعروینتلا هسقاس

 ۱1۹۸ ۸۹ ۱۹۰۹ » هتوع وغرو وقهسقاس

 ۲۸۶ ۹ ESV « تلاهنآ

 = دنوس عرو,چ را وشا
 ۷۳۵ ۹ ۸۳۳ e نزواهس

 - غرویچرا وشا
Ar AF 5:۰ » داتسلدور 

9. «۷۵ ANS » كدلاو 

o04. ۳۹ » رک ۱ سیار 

 ۱۱۰ ۸ ۸۲9 رد زکات 2
 ارم ی ۳۳۹ « هبیل غرویم وش

 ۱۲۳ ۲ ۱۳۰ « ' هییل

 ۷ 10۸ ۲۹۷ یرهش لقتسم كیول

 10 ۸ Yoo « « هعرب

 ۱۸ ۳۰ ۹ « » غرویماه

 Not foo t۰۹ نروا و ساسل 1

 عج ٩ ۰ ۶ ۰۸۹9

 قسم هدنس هیلج 3 روما یر ره لد رلهعطق و

 8 روطا مع اسالآ یسهلج «هلغل وا

 كن رب رھ .رار وی دنا EES عج 5 E هیق اشنا

 رگکجد هح ربآ یسهص وصح لاوحا و دیس ه رص یا

 تنیه ر 0

 ۰ ردقح هن وا

 کلا «بولوا ناتستورب یسیلاها رثکا كاما

 تیزثکا رلکیلوتق هدنرافرط بونج راسو هریواب
 .رروینلو هر زوا

 ندنرلضا رقنا رلیلامور ےک .ینهیح رات لاوحا

 هرح وسا ینعب یتتهج بونح کا الآ لوا صع شب

 یتسدج ران یکهدنسهزآ یرلعبنم هن وطو نیر ليش هعطق

 کشک هب یرلپا اهد هسلصت ره هد هس د رلشغا طض

 اشاب هدنلاخ هیشح و ماوقا تقو وا بويا تبغر

 دایساشنا رلدعلف مطرب نوجا ظفح ندرلنامرج ناب

 EE ORE شا دلاور ید راه فک

 بونج كنايال

 نوصم ندنض رعت كن هفت ماوقا بواک ندحر

 نک ته ییا «عاقجالاب هدر هرزوا قلوا

 « تسرس» تنه ی هدنف رط ت لا «قدرلشعا

 تيه ی هدنف رطیرشو «(قنا رذ)هلیسانعم « لقتسم »و

 هاب ساتعم AD ٩ ییعد « رلم ۱ نوت » یجد

 هاب ام ز رور لقبا رد .یدر | غ رلچم | 4 ییامهل ۱)

 یلکع | الیتسا یی ەسن | رف کس اینعد (ایلاغ)د هخاب (لوغ)

 یکسا یک (نسنارف) نالوا قشم نادت رلعما یک

 اف « ی رلم و نام رح یک هدنو رط ی

OT OS EA 

 رب رکید ندبا دلوت ندنجا زاما كرانوب هلرلآولوغ
 راما ‹هلغلاق ا یت یه (ینامهلآ )و ی هم و

 كفلن ایتس رجب . ردشفل وا قالطاو مهنه وق نام رح نوت

 هزیاکنا ندامور هک تف و لیح ندن] وخ د هباب ور وآ

 -اروا ,«پولیردنوک رار وسیم قوچ رب ههدنالریاو
 - ربا قاط رپ <«هرکص ندقدنلوا مشن قانایتسرخ هدرا

 یرلنالآ بوک هایالآ رلبهار لمرنلکن او لمجال
 وا .. ید رشم رلساب هکعا توعد هنید یکی و ید

 یرلکبه رد یدنک , لیسهچحب اب ره, ناه كن ابنالآ هدرلتو

 تلاح یرلفدنل و رلن و «بونلوا هرادا

 ؛قیهروق لا ود مدل  یسهکلوک كل رلحاغآ مدنیشح و

Eیدراردا م : 

 ا ارد راقات
 دنم ر زار ندنترب دم ۳۳ ك رلیلام ورر فا بل و د

E: رط 

 شرف دیر فال یو 0 تتولوا

 نوتب رسد و قرا وبقاس, گرمدا تیکمو
 یسیلاهاو ؛شمرییگ هدنسهراداو طیض دب ییایاملآ

 ااا هدنن اتو اراش

 نالوا فورعم هما و تقو وا یسیغوط اهدو

 ر

 .یدیشقا نایتسرخ اربح

 هنسهصحب كن(ییول) لبغوا یم رغ پونح كناپنالآ
 لکشت لود ای الآ,لقتس ر ندتفو وا ؛بوشود
 روطاربعا ايو راذمحیدافتناو دالوا كن و .یدیشغ |

 «بوروس م 5 ر دق دب یدرلیم سصع یجن وا هلس | ودنع

 اسان لغت وا ,ضرقنم یرهلالس هد زوک ذم صع
 ینزرب ندنرلسنرن ای ودق اس بابا عاقجا یراسنرپ
 واو ؛رلبشعا بصن هنغل روطاریعا ایالآ باخت االاب
 تذاع ییییعت هاب انا بل روم اال اندو

 .یدیشلوا ,
 هلک ا و یرلدب راحم ب تیلص لها هد راسو ا

 هصح ده هب ایشح و ټتابرا و جد راثالآ بصعتلا بسخ

 -رفس نالوا هبهیمالسا كلام توک هورک, «بولوا دنم

 ران. .كنهیمالیسا تدب دم هني رنط و «هدنرتد وع ندب رل

 كر هيمسلا دک هب و٤ ضع ندنس هیعانص

 كناب ور وآ هلکعا تیرمطح و تعالم 9 یرلذ رلخا

 تولدم, اډو اينالا «یک ینیدلوا هدنفرط ره راس
 هکر وک .ی سدلعن را | تیلدعرب سده ند هرف راسیا 4

 ید بشم ااا هکشا قر,یجد رانو عیانصو

 ررعاب رایس قاطرب هدنسب غاب وج كنان الآ ر

 ناملآو « رلشلب وس رس فا بالا پودا ر وهظ



 ا یو ی تو ی یک ی ی

 عمه ریغص جزا کت اال تک ۳۶ ۹

 ردق ه ره " ءب ول وا ؟كيي نکا رنو

 یسالوا هع زام هد رلنب هدص وصخ وب و بیعت هانا :

 A هح) ۱ ءدهاعم ةلاعقدا

 .یدیشافل ا ی وا كندلخ اد -

 تباغر زارا هات

 رنو

 او قاق هد

 ك ر وطارمعا هک

 ئ

 تایرام وب هن «ةد هسنا

 ۱ ۲۷ ۳۰ اف تیاج

 دننادناخ ربا هدنسا (غ*رویسیانه) تن رک وسا هفتم رات
 هغل ز وطارنع | مدار ةد عشا (فودوز) یو شح

 قعاط ییدنتک "هداعا یشات۔آ ١ «لقفل وا باتا

 راشو هل وراق ءاینسا ايرمسواو مار یراتیتسیا
 توق تک ك رەدىا طبض ندناتسهح یراقرط وا

 شقنا رح هتننادناخ یدنک یل ر وطارتغا هلکعا

 و اش ردق وک ون یتهلالس نالوا نانفرط قو

۳۳۹ 
 تیم صوصطالعو تایدا می رات E یشاطلء كايا كنناب دانامآ یر بالش هنر نا

 | و ترابع ندنسب راد ن و

 ۔رادکح ایزتسوآ ینلروطاربعا اینالآ لهجو. ردقش

 ادا یدلیم صع ی کس نوا کیا داع هني رل

 | رسوا «بوریک هنلاح قالارقرب هجریآ هیسورپ هدنژ
 و ا

 هد هب راح نالو ع.وقو کو وق اب رهتسوآ هلا هیس ورب

 - هلقتسم تاموکح ايالا «هنرزوا ییبلاغ كنديسورپ
 ندنرادمح ارس وا و قالتا هر هی و رب یحاقر نفع

 ۱ -روطاربعا ایزتسوآ ی رانل وا بلش یل ر وطار | اینالآ

 تنسانم و هق الع ر e هدننسة زا ام وک ا الآ ابغا

 هب هتسذا رف تنهیسو رب هد ۱۸۷۰ تاو شمالا

 قاحا او هوم نرول a شساسل-هن رزوا یبهبلغ

 یروطارعادیالآ یلارق هیسور  هقش*ندقدتلوا

 هيت ور یناموکح االآ موع ی ردلآ جد یناونع

 ؛ شياب روظارعا ارق
 . ردشعا لکشت قلود

 انالآ < > .یبانصو تراحم «یێ راعم « تین ده

 - هقطنم ج وا ناتاوا فی رعت هد راق و صوصط|لعو

 كا كنا ور وآ ی راتهح یکه دنس هلق طثم یطسو ندنس

 ندنرارپ ن

 :هدهسا یرک ندمزلکناو ۳
۹ ۰ ۱ 
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 هد لص وصخ ضعل ر ردق هب ره :بول وا

 ردود و
 ره فرا عم رف لد زلن وآ چد هد

 وا موس ین هسنا رف

 راد قع لی لاها

 ۳۹ ردیک قو

 اه
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 ےس
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 ؛هعق دن رآ

 ىدا 2۳

 ملا

 ندا تح ندنابسانم یهدنرلس هلی اقاقتشا ك

 مولع راسو بط «موج و تنیهو یرلیفق ناسللا

 قرت هدايا لآ هدایز ندتفرط ره كنااوروآ نونو

 جنس لکه «تناق «هکنا < راک «قب روو وک شخ |

 توت هه وغ «ریش «سویسیل « غنی سل « غنیلسش

 . ردشعبیتر تاهد هجن یک دلوبموه ۳

 یرک ك ندەسنارفو هزیلکتا ردق هن ره عیانص

 نوا وا تراش ساحل ییانص و
 یتسهیعانص تالوصحم یک هزنلکنا هن كنابنالآ گولا
 یک هسنارف هدهنو «یسهدیمب تاکلقش ود
 99 هدنتساش و تفا رظ تتسه راتش تال وصح

 «ندنغیدنل و یرک لیخ ین راج لصالاو «ندنفیدلوا

 هکلس هرکص ندکد رک هت هی س ایس داغ تفت

 اظو كارکسع هللا هرکسع يک هوق ینیدلوا روبم

 كنسهیموع تور هلیسهیلاعف یاوق یساس ری تقاط فت
 ةة وج تور .ندنکیدتنآ طبتض ی سقف و

 نوعاكلو . ردهدقفل و یر ک ك ندهرماکناو هسنارف

 ره هیاینانآ ینتوق راو هدنوک ینوک و یلود ايالا
 هنلاصحتسا كنابسا قجآ یرالو تراح ارو
 یراسوفن لنالآ خد ندفرطر .ردهدکعا فرص

 راس كضرا هرک «بویمهنلس هداوروآ

 هدکشا ترڪ هورک هورگک هنسهعیسو تاعطق

 کلم نالآ رب هدرارب یرلک دتیک «هدلاح یرلقدلوا

 قیرات ال «هلبا لیدبت قیراتیسنج .«داتهج
 رم یسج نال آ هلهحو وو «ندن راقدل وا هدقع ون وا

 انانآ .ندنکیدتبا تاع سوقن تبیرق هکب زون هنتس

 تاکلقس هدايلارتسواو اش رفآ هد رادنس ل وص و یلود

 تكناطسس و نو رق E . ردهدقعشلاج هدکعدا

 نالوا شل و ماتخ ندقوج هدنرلفرط راس كناب وروآ
 ماود ردق هنوک ون هدایآلآ یایسقت یرکلکیهرد
 و هدایالآ ید نوک و ردق ه رهو .ردصعا
 كنغللا رق هیس ورپ هعذد و «هدهساآ د وح وم نایسقت

 یطقل لوا ینلر ا ايالآ ندبا لکشن هلی

 ودر لئوف كا كن اب وروآ «بویل وا تئثیهرب دارم

 ِِ قوج هد 2 0 تناتتالآ «ندنش دل وا

 -یر لیا ۳ 4 E ید ا هدنقر ۹ ره

 یکح هیلیا دياز هد كنس هيم و۶ تورت هلکم رو و 2

 ۰ رد رس ههم ب



U 
 ناف « یم هرم و هی رب "هوق «قراصم و ثتادراو

 یادراو كنتلود اب البا تن . ی رلل وب ربمد «یسهب را

 نوسیام ۳۷ چ ابیرقت عل قرام ۷ ۹
 وا جد قراصم «ت ول وا ترابع ندنساربل ریلکنا

 یراکدا عادت كن ه رمغعص تاموکح قحا

 لخاد هراس ول عنابم ی رک دتنا فرص و دا مرالع اد

 راده دّدسد

 ك رناود یک فارغلتو هتس وب هاب ال وب ریمد «یک ینیدلوا

 , ردشغلوا تاتسح یس هیناص تاد راو جد

 « هب راطب ۳۹ ی راوس كو _اب 33 «هداسیب

 یسهب رکسع 7 و قیرصح كن اماما

 عومعلاثیخ نم «بولوا ترابع ند وط ۱۵۰۰و

 و آش ۱6 ۰ وی نا او جا ۱ ۲

 ن هیلم ییا هدرفس تقوا .. ر دعماج یرکی ۰ ۷

 اب رګ وق یاب ر هرزوا قم زاقیح ع

 وچ د و وب هکر دیک رج نھن ناق لای

 ۱٩۹۷ ۸۰۰ و هدناییتسا هالي وط ۲ ۲

 ۱۱/۹۸۱ یوط ۰۱۹ «بولوا هدن وق ریکب

 درد ايهم

 . ردعماح یدارفا

 وب بالا هک ی ار ناف
 نافیس ,ردیسیک نکلی یروصقو رواو ی ۶
 - اعیتسا هب الی وط ۱ IES یعوم كنه روک ذم

 ؛روتلوت هف اط ۳۸۹۳۱ هدنرگا . «بولوا هدنب

 هزم ولیک ۲۸ ۷۱۹ یرالو مد موع تناسینالآ

 یلهزنم ولیک ۳۳ ۷۸۲ ندع وج و بول وا هدنل وط

 وا للام تکّزش یک )هرم ولیک ۲۹۰۰ ؛ ردیلام كت)ود

 هزم ولیک 6٩ 46و ءردهدنسهرادا دن كنلود «بول

 اا کوش یخ ی

 ۲۶,۵۱۰ ۲۹6 ید یزلفارغلت م وع س . ردهدقفلوا

 . ردهدنل وط هرن ولیک

 ثدم هی راروطاربعا ایو زادنک كنت واد اینامآ

 یرهلالسو نادناخ یرلقدنلو بوسنمو یرلتموکح

 : رونلوا کد 9

 هازادا اب دنفاوط .رلتک سک«هضاول و

 یدالیم

 ۸۷۱ لا ۸۰۰ نه نارا

 ۸۱:۰ « ۸۷۱4 رود نول

 ۸5۰ « At ° « رتول یبخزف

 ۸۱ ۳ Aco « یوا یعنکیا

 ۸۷۲ ۰ AY =« راس لا شا

 م لا ۳۹۹
 ظ ۵ ء ۵ ا نامولراق

 AY یول یجنچوا
 TAT لراش نامشیش
 ۲ 2 دلونرآ +

 » 494 7? فول یجندرد

 : ینادناخ انوهارف :

 « ۹۲ « دارت و ین رب

 ها
 و « یرنه ین رب

 ا۹۹ » نوتوا یعترب

 وقس ٩۷۳ د نوتوا یجنکیا
 )اب «AF "نونوا یعنچوا

 DNTP یرنه تذس

 ۱۹۳۶ ۰ ۵ داروق ییتکیا
 «» ۴۹°1 « یرنه یعنچ وا

 ر و ھو " یرته یعتدرد
 SSD ا ین درد

 یادناخ هسقاس»

 2 ۱۱۲۵۹ ماهه تل لا رتول یینکیا

 دراین با وس 1

 « 14 دارو یجنچوا

 ۳ ر ۲۱۵۹۲ ۲ 2 سور راب" قیردرف یجب

 و ۳۹۵ و یرنه یجنتلآ
 )۱ ۱ پیلق

 )۰۹۲۰۹ CY نوتوا ی درد
 SIA قیردرف :یعنتکیا
 ) ۰ « دارنوف ین درد

 ترو
 ۰۳۲۰:۳۴۵۷ ۵ € مویوک  یاکنلف )

 Di ۱۲۵۷۲, ( دراشیر یییآ و روق )
 O ( سنوفلا لەلاتشق )

 د د )

۱۳9۰ 

 . یادناغ همش وا ی عرویساه
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 فا ودآ
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 ی یادناخ ایرتسوا هل ۰ -
 ۱:۳۹ )۱:۳۸ » ,, , تدبلآ ی چو ۲۷۸ ۵ . 

 ۱:۹۳ ES د ردرق ی

 ۱۵9۵ « ۱:9۴ د» , ,نایلهسک
 oo » ۱۵۱۵4 « ( یعتشب ) تنیک "لر

 ۱۵۰ ) ۱9و ») لا دنانیدرق یر
 ع 2 يآ م

 ۱۵۷۰ ) ۵۹2۳ PP "نایلیسکم ی

 EON ۰+)۲۶۱۵۷۲۰۱ . ۵ ۲ فل ود وز یعنکیا

 ۷۹*3 ۸ ۹۳۹ ی ۱ ۰ یایتاه

 ۱۳۷ .» ۱۱۹ 3 دنایدرق یعنکیا
 ۱5۵۷ «Xa ATV DD م ہدنانیدرق یعنچ وا

 ۱۷۰۵ 2 ۰۱۵۸ «  + مدل وول ججو

 ۱۷۲۹۰, ۰۷۰۵ DD 1۷ 2 فو حۋ

 Wax ۸۱۷۱۱ 1 7 5۸۶ لراش 3

 یادناخ هر واب هس

 Vio رو Ye A ا لراش یک

Ek 

 AG » 3 \Vto « اونا ریست و

 ۱۱۷۳۹ وه لرد مر وقسوپ یچنیکیا

 ۱۷۹۲ ۶ 8 195۹ * 8 دل وب ول یعنکیا

FE۱۸۰۰ > ۱۷۹۲ لوش لار اوستارق  

 ینادناخ هیش ر77 2

 ۱۸۸۸ «» ۱۸۷ ال , (هرتفلادعب) موب وک قیردرف

 ( روطا ریعا ییدعش) لراش قیردرف

 )0 (Alembert ترلاد دودخاب رم 4

NEیعی"(«تشیادب ولقیسن۱) كنهسئارف  

 ندنساكح نالوا ربیعت « نونف هجوم بایت ۶
 :شعوط هدس زاب هدنخش را ۱۷۱۷ كدالیم «بولوا

 ندتفرط شيل وت بولی | هغافوس ناف رط ىس و و

 هنسب راق كنيجماج رب رقف هدنمسا (وسور) «قرەنلآ

 یعهدلاوو يد ی ندکد وب ؛ یدیشم وا يلب

 یتنیدنک یش لاو )هد هسا لنمالک# ینغیدلوا لک

 یی دتسیا قاط ردق هب هح دا رابعأو تر مش بک

۳: 

۱ 

 ملا
 هد ۱ ۷ ۲ و کک تین نویضابر نی

 هنفشک یسیموع بیس كراراکز ور كنسایمداقآ نیلرب
 هدنابلوا «هبولوا لتا هنافاکم.ینیدل وا شع | دنعو لیاقم

 كايه یسالیهد اقا نیل هح ال یبدلول شا یظنت

 یسنادعک E رهطم هلن رب دقو نا رکق وا

 رهرسشعا لوبق هنغلاضعا كنم رلایم داقآ دل تفت لاک

 روشه ك ارمسالاب ها (و رد د) ےکح هدنح رات ۱۷۰

 الشاب هنبرشن ۵« نونف ذعومجم » تعي (یدب ولقیسنآ )
 دنلن اینم لاع لا كن هیضاب و مولع هر هع وم ولو <« شه

 جد لدم فدا ضعت ادعام ندکد رب و لدن رباد

 مطس قسم دقم كن هع وجو « شم و
 هک ءرددشفبا

 رخ وه و « نت رهش ابد ال اڻ ید یسهی دا رانآو

 تح وم قتبیع هتل اض | یسایمداقآ ی وع كنهننارف

 قنآ ونع یثاک-یماد كنايمداعآ هد ۰۱۷۷۲ و۰ شل وا

 «هدلاخ یتیدلوا_هدننشاب ۱۷ هد ۱۷۸۳ ۰ ردشلآ

 مولع :ردشعا ت انو :ندنل وصح شال ةدنفساناتف

 رمتشیقاب نیک ر راز هلعل وا "یسال وطادت هد وتو

 تاذ ر راكعغاتقو ٥أ وخ ريح قلم جد هالا

 قیبضد رار هلا کج اس ندنف رط هشنا رف «بو) وا ۱

 . شت ویب یکادالوا ؛یتسیهنک |یسیژلق تنی ایر «هدلاح
 .ردشقاب هیرظن یسهدلاو اعاد هننداقاوآ ندنفیدلاوا
 .ندنقیدنل و هدنسوپق یماسیلک (دنورا ناز تنس)
 (تربلآ) رخ زم :یدرلشموق (دنورل ناژ) ید یا

 ندنفلقح وح 5 .رادنشعا a یا (تریلاد) او

 اغلا یدادعتساو لیم هداعلآ قو ههیضایر مولع
 ییدعمآ ین ياد ههر وکذم مولع :نکیا هدنشا ۴۲

 هد ۷6۱ كرهدا ترپش کک الال اتطم ضا

 یبایمداقآ نوت
 اهن.« هلکعا سشن رارنا نضعب ؛قللعتم الاقنا رخ

 | ایفا .یدیدش وا نیعت هدغلاضعا

 كقت رد رف وب یارق هیسور «هدلاح یی دنل وا تیقعت و

 هرزوا تا تن 6 موز ا |

 ەدنقحرزىلوو .یدیشعا دز یفیلکت نالوا هرز وا كعا

 یطاعت هدن رند بول وا نظ نسح و تبع هداعلا ق وف

 هادش روص باتک كوي 2 لب وکم یرلفذل وا شعا

 کنه هل زلل و و هدنهلع علت ایتس رخ . ردشف وا سديد

 - وا لوبقم ك یتشیداو هيف درا . یدنا"كانممه و

 من هن رزوا دلج كوي 0 و ۱۸ هرکرب بول

 یس هیح دم كن ربلاد (هسرود,وق) رویم ؛ رادشمل وا

 . ردشم زاد

Almberg ( ۱ ۳ ) كني رلغاط ناتسسهج 
 هدنغارب وط (اریواب) و هدنمسق یونج ے ۲

 . رد راو یعاشرا مدق ۳۷ ۰,« «بولوا غاط رب

 كيد « جان ءاروام» و رت ووا | ا
 هدنف رط لوص ك 3 رچ :« بول و

 لا ۵ رگیترو هک «ردیتلایا یکسا رب كلود " کندو

 الاش فا اب 10۳ عرش تولوا ندن رلتلایا

 هلیتلایا (رودامزنسا) اغ «هلیس هش وکبرب كنتلایا ار



 م لا

 عب ( وراغلا ) تند اب و فا یسالطآ طیحم رحم و

 ید هیع ا ام .ردطاع و دودع هلیعل ایا «ب رغلا»

 قج٩ هدلاج ینیدلوا هزم ول يڪ معبرم ۶ ۰
 0 15 را هک هزدواو یسلاها ۳۱۷ ۵

 . رویسود شک ۵ نکلا

 ی رهش (هرووا ) یکم رشت تله 1 یسلامها

 ۱ هتلایا چوآ هعط5 و دنس ه سو هربخا نایسقن منا

 (ارووا) «(هرکلاتروب) ید رلنو «قرەنلوا 3
 )هر وپ تمام فک وات شل (اب
 هدننونح كناياپسا (2۸۲2۵]۸۱۳۱) ۱ دا

ES)طي )و  
 .ردیسهلسلس عاط ر رینازوا هدنلاش

 ندنسد ع مسا « هب رلآ » (Almeria) ا

 ا «هدنب وخ تای اپسا : ردطلع

 یزک تلایا هدنح | كىو عساوریو زر E رک د 1

 قرش هزنم ولیک ۱) كن هات غ بول وا رهش ر

A Ee Rr OU 

TAT VYA 

 «ه دن. سا ونح

é۲ردعقاو هد رع لوط ۶ ۱۱ :  . 

 یسهیمالسا تم سل دا رش و . رد راو یسلاها

 ینراحش قوحك «بولوا روو كوي یلیخ هدننامز
 .یدنا راو یالومعم كہا روپشم صوصالعو

 هلکمک هنیلا لرلل وب اپسا هدنح را ۱۱۶ ۷ ,دالیم

 ی هدنتنشوا دل رس .ردشعا ید بول وا لئاز شیما

 (هیصقلا) نالا هک ءردرراو هعلقرب هلاق:ند راب رع هد
 :رد را و ید یاماکعسا ضعي رکید . ردف و رعم هلیعسا

 محو ئرلقدلوا شعاب ك رلب ع «هد هنسا یا كب یناهل

 یراحم .ردمهماغلوا اشنا ,ندیکب «بول وا بارخ

 (نارهو) ینعی (ناروا) لربازج «بول وا ثالشیا یخ

 .نویلتشنا روا و هدب روص مطتنم

 هرکر هد دتفه و

 راط یرلفافوس

 ۲ هاا توخ هبط رق . رد زسه ربدلاق یسیرزنکاو

 تلود كحوکر ندا لکشت «هرکص ندنطوقس كنس

 لانه ی را ۵۳۲۲ و شلوا یزکم م كنهیءالسا

 یدک هنطیض ۳ ندنیطبا

 ۔ رش باونح كناياپسا (۸۱۱۵۲۱۵) ةا

  هعطق سلدنا هک ءردتلایا رب هدنسیق ۱

 كنن رک «بولوا ترابع ندنسیقیش مس لس

 (هدا وب اربس) هلیلح اس ریکد قا . ردشف وا هیت دلیعسا

E 

 لا کریکترو عات

 «بولوا لعرب قلغاط عقاو هادنسهنآ با اخ ةلسلس

 ندنفرط لاش ؛قرشو «ههطانع ندنفرط لاش برغ

 قآ ید ندنرلف رط بونجو قرشو «هایرلتلایا هیسم
 ضرب یسهیعطس ةهحاسم .نردطاص و دودح هل ریکد

 هک ءردیشک ۳۵۷ ۳۰ یتسلاهاو «هرتمولیک عبرم

 تلایا .رشود یشک 6۰ هنشاب هرتمولک عبرمارم

 هک و دیسقنم هی اضق ٩ «ثولوا بکرم ندهیحا ۳
 : رد زلت و

 «ساب روس «(لاشرب د وخای) اتش رو ءارووا «لاق

 و وه « لا رحب ( رایاعتف «هح رب < هب را

 وا لادتعم هرز وا تیف وع یسا وه .ارو وب ور و

 ۳ ةي هدنتس وا كل رلغاط «ترارزح هدنلحا وس بول

 هل راق اب شک | یرلء ورذ كنهدا ون ارس . ندنلاغ تد

 یسیضارآ کا هلیتسام یک كرکتاورلعرف
 «بولوا تبنع تیاف یعاریوط یدهسیا قاغاط ۱ هدنسقرش بونح كنسهعطق (سلدنا سفنیمی) ایسول

 . ر وتلو ابتسا هل راقب ار نايا ند هار وکذم ةلسلس

 ( هب رمل ا ) هلت رهن ( هردآ ) ی رک وی ڈا ك لغاط .روک ذم

 هل روم )هب مادو ( روداغ) ناناژوا هدغنښهرا ٣ یره
 «(سرالپغسول) نالوا دتع هدنسهرا یوی هروصلا

 (ساعاتسا )را نالوا مدنل اش, ك بره داوصتمارو

 كين رب ندرلک هرکص.و هک «ردب رغایلو (هب رام) و

 ۱۵۸۹ ید,یعامترا كن رکیدو ۰۱۳۹۰ یعاقترا

 كج وک نلیک ود هرلنواو كېن چ وا روکذم .. ردهزنم
 هویم «بولوا رهووا لزوک تیاغ یرارانک درلیاج

 . رد روتسم,هلرلغاب رریو بارش لزوک و رلجاغآ راد
 جو كپا ییاها .بولوا قوح یخدیرلج اغآ دود
 نوت ز با هع وند تاب ویح یالوصح . راررب د شیش

 بواوا تراببع ندهرابسو بارش كہا «یغای

 ص مت رلذ ادو شم وک و رقاب «نوش روق یک هدن رلغاط

 - رلعبنم هجلساب كن هيلع تورت ید یرلقاجوا مشیو ۱
 . ردن دن

 كىا ايسا (Rio de Almeria( یرب ۱ | هیرلآ

 ۳ هدنعلایآ كر ۱۱ هدنسبفیش توسل

 هلغاط و «هلناعبت ندغاط نالوا اتمه هک رد رېن

 «قردقا هب ودج ندل اش ی ره یسالسلس (هدا ون )

 هن را ك رودنا ى“ یی یضارا کمد زا لو و

 روك دملا روزا ندشیف كنو ندنفرش كد رمش
 . رولیک ود هنب زف

 ه رلآ كنایاپنسا (A1 gre( | هررغملا

 لوص ك رم ه روصتلا هدنتلایا



 م

 ك ا

 ندننامز  رلیلامور ات كندعم وب جد رم

 > هلی هدننامز رلیلج ارق هکلبو یرب

 و هدلاح یکیدمش . ردتنثم هارو و "یی دل وا

 | یولس «تولوا هدکیلشیا اون یق هدا ز نلد ۰

 قنارف ۷۳۰ ۰. E ۱ نویلم ۱۰ و نوشروق هده

 . ردهدقل راقیح شموک هدتهف قنازف

 هنویسیل ك ریکترو (Alemquer) ۱ رکلآ"
 كياچ رب نلیک و د ةن ریب جات مدنيا

 «بولوا هبصق رب مقاو هدنکتا كنه رو هدر وا

 یسیلاها ۳۰۰۰ , . ردطاحم هل واوتلس رب !هللق نب راد
 . رد روهشم هلیتفاطل و ترتک نس هب راج هایم «بول وا

Eهدتفارط نش طاف  

 بول وا هبصق رب هدنللایا (لس رووا)

 . ردراو یبهیعانص تالوصح یلیخ و ینیلاها ۷ ۰ ۰

 ندنسیب رع مسا « راثا »۰ (۸۱۳۵۵0۵۲) ۳ راتلا
 هدنتب هعطق ةن ولا طق كناتا يا ! ز

 هدنلاعش هرنمولیک ۱۸ كلا ادارو بلایا (هدب زل)

 كنهسپ "رب مفت ع نانلوت اتوا ووا هبرق
 «یسهعلق ؛كىرع» ىنعب (سوزوملد ولیتساق) هد رازاوا

 (هرانلآ) ایو هلعساوب تس: ردا راو هعلقرت بارخ هایمان

 ۔ و له رق ق وح ز اهد هدرکتز وو ایاپسآ لحما
 «ندنغب دنل و رلذلق و هملق هل وت دتا كثب رثکا «بتوت

 | شتآ هدنماقمیازغلت نلهعلق اون هدام ر كراع

 شفا ون نو که تزا او
 هیس 6 زاتم) د وخات (رانم) دلتتسانم و و <یرلغدلوا

 .زویلیشالک ۲ :یرلقدلل وا

 - ع ما « هرابلا» و هراتلا ۱

 یس تااپ

 اک و د هور رب كنعاط (رزارقلا) عقا و هدنف رط

 ۱۸۰۱ «بولوا لع كسک و كا كنهروکذم ةلسلس

 ۰ و

 اردنلا
 ودا ا OTT 5 بع ۱ | ولار

 ۔ولیک ٤ ٤ كتلایا رکو هدنتلایا (زوادای) كن۔هعطق

 «بولوا هبس# رب لزوک

 :ردطاغ ندنتس

A lmendralejo ( ) اساسا 

 5 مقاو هدنسډ ونح يرش هرم

 .ردراو یسیلاها ۰

aهدنن وج ,كنایامیسا ( ۸۱۵۵۵1۵ ) |  

 -ولیک ۲ ۵ تاندقالم و هدنتلاب .ا (هقالم) |

 ۱ شغل و هدقل راقیح

 | مال لم

۳:۳ 
 ی «بولوا هیصق رب هدنسس غ لامش هزنم ۱ نوش روق لت وک _یلتشک کز

۱ 

 ار 4

 م لا

 اھا ۰

 ا
۵ 

 N دل نو داوودولا

 هزمولیک ۳۰ ثتلایا نکرمو هدنتلایا (لاتر دادوح)

 بول وا هبصق ر E صف هدنبسد وذخ بم

 ۔رق و هدنتلایا هبطرق  .ردراو یسلاها ۰ ۰

 رفداو قم اتتسیفرش بوک هاو

 «روینلو هبصق رب هلعسا وب یخد هدننیع لحاس كربک

 «هدهسیا راو یسیلاها ۱۳۰۰ کلا نوک و هک

 لا هدننامز كلب رع

 وا هیمسن هلمسا وب هلغلوا یسهعلق رب هدنلکتش رودم

 (ای) هدنس هعطق ( ويا ) دل ریکتروب بس

 بول وا نده رمکیسم عقاوم نبتسم

 - رش بونعت هرم ولك ۲۱۵ كن(هنویسیل) و هدنحاا

 اھا ۰ ۰ بونلو هبصق رب هلعما و ید هدنسیق

 ندنساطع اشا درک دنسلا درک ر ا سل
 - وم) ندیا تافو اک رات ۱۸ 6 و و .بولوا

 رکید هدایناپسا هدمسا وب سس ,یدا ند هبصق و (ار

 .رد راو ید راد رقو هبصق كچ وکپ ضو

 ورم هدسلدنا RN اد ديواروملا

 ) نطبارثا « 7 «ردعسا نلی ر و ندنو رط رلیلاب وروآ

 .ردطاغ ند

 .اهه هدنلامش كناتسدنه (۸۱0۵۲۵) 1 دولا

 كتک و هدنرلکنا نرخ كنم رلغاط ايال
 -ک) عبا هننموکح ءزنلکنا و "عقاو ءدن رلعبنم كنغامریا

 كنيلهد هک و نالوا یکم كنس ةطخ یون

 A Ye * دنا یتف وام ۵

 ۱۸۷۲۸ لا لاش ضّع
 ۲۱9۱ «بولوا مقاو هدعافترا كلم ۷

 نگزآو یلیلاها

 ی

 لر ریلکنا هنن رلراوخ كن هبصق طب

 :راردیک هیاوه لیدبت زاب یرا زوم ۱

(Almoloyan) | وو) كن هقيسکم  a 
 وا هبصق رب یزکرم اتو ا | هرم وایک

 دراو یسلاها ۰ ا

 هنف رط لقسل سس ۳۷ ۳ (Almon | | نولآ

 بولوا" ند زور
 جاق رب راد هبهراسو لاوحا جارو هیسایس روما

 رب .هلغل وا

 ه كن رهش اهل وقو هللاا )اي9

 ى اس تب وسنم ١

 قاب انک یک ھو چ اا پایک



 م ل ۱

 ۱۲۷۸۸ ك دالیم .ردشتا رسند ید ه ربتعم رتک قوح

 تافو هد ۱۸۰۵ «بوغوط هدلو رويل هدنځ رات
 .ردشعا

 (Almon”acid) دیسانلا دوخای | دیسانولآ

 . ردطاغندنسیب رع مسا « دک انبا»

 ۱ (لئور) «ردناچ ر هدنس هعطو نوغارآ كنابایسا

 هس وغارسس فان امہ ندتعاط (نولاق وق) 0 5

(ALهدنتل ۲ رب هاو هاب رم زآ رب «بورک دنتلابا  

 یغامربا (هربا) «هبا روهظ دن «هرکص ندقدلوا بئاغ
 قلقار وقف قح آ . رولیک ود هت رهن (سآوغآ ) ندن رلعبات

 لصاو هر وکذم ۳۹ بو ور وق هدو هدن رلعم وم

 . زامهل وا ك وک جاق 1 4ما 2 دا اشا مپ

 یراروهشم كا «بوبش و اهو رله رق كویو هبصق
 «ردینالوا عقاو هدنسب رغ لاعش هزم ولیک 8۰ كن هیسئلب

 ناکا ترع رار هوایی یول و یک لک
 ران ایتس رخ كنایاپسا ءقرلوا ناوکسم هيس هلسم

 ءهبودنا مايقتیسیلاها ءهرکص ندنطبض ندنفرط

 لوغسشم تقو لیخ؛یتسهنیاتصن .تموکح ایاپیسا
 .رجرایغقیا

 هرودامزمتسا كن ا اسا (۸۱۳۱۵۵۲6) ۳

 31 ةا لاا (سرحاق) هدنس هعطد

 هب یر لامش هلن اعبن:ندنرلغاط (بلیداو) هک «نداچ

 رکص ندکدتا

 .رولیک

 )هم
 ءت و) وا دیص هال درام وایک

 . رد راو قرا یخ و

 ود:هدسیلامش یاشرمآ (۸۱۳۱۵۲۱۵) | هت و

A.بول وا هبصق 9 » 

 ود هنغام را (جان) ندلدعاش لوص >

( eاA]mon,)هدنب ونج كن ان اپ سا  

 ۳۸ كتلابا کارو هدنتلایا

 یسلاها 0۰۰

 (ه ولت وه)

 ایا ( و راتب وا) هدنسهعطق لوینیه

 .ردراو یسلاها ۰

 نایند (یمیسیسیم) ندنرلعبات یر (هوانوا) هد راوج
 هلی وص كنون < هلکعشود ندعاشرا یلییخ یاچ

 رهقیرباف وب هک «ردشلبای رهقبرباف قوجرب ریلیریوچ
 .روب ردنازق براش تیمهارب هبهبصق زوکذم

 ۱ ییعب]

۳: 

 | "عطق هفاتسم تالهزتمو لک ۰

 |. هدهزنلکنا ( Ne ( و ودنولا

 ید تس و) داس )

 پول وا هیصق رب یک نه E زا رده یر

AVیسلامها كن هبحا .ردراو یسلاسها ۱۱۵  

 هداوقتریاف یبالعب نا تولوا یش

 -یدبا قیا كنب ارادمح نوسفاس هلیتفو دی

 طلرغ ند« راد (Almunecar) اتتا

 ۔غ) ٍِكنایناپسآ .ردظ وح یسلوا
 «هدنتاونج هرم ولیک ۱۲ ,كنهطانعو هدنتلایا (هطان

 هدنبغ هرم ولیک ۱۸ كن (هلثرم) و هدنساضق (هترم)
 رکشو یسل اها رم بول وا هلکساو هبصق رب

E 

 درد هلکسارب اشیا یخو رد زاو قواو

 تم وک هدملدنا ( ۸۱۳۱0۵۵0۵ ) | داهولآ

 ووا هتسلالس نیدحوم نروس ]
 ا( اهوا ودعا نایریو ندنفرط ری

 < رد رب ه دنس هرب رج هی رک 1 1

 یداورب لزوک ء هل اعب ندغاط ریداج هک

(Alma) 

 مدام هردو لک ۲۸ كالو وتس ا وړس «ك رهدیا ی ۱

 : ۱۸۵ 4: یررکتسع راکټ و مین ارق ر ولیکو د هریک دم رق

 هاب رکیسع لو مد ناتک ك و هدنتسب دالیم خراب

 .ردرلشل وا لباب هتیرفظم لو رب , پودا هرات

 ه رق و تكجوپ المسا و  هدنرانک كز وک ذم رب سس

 وا هنمان اكل رفظم و رلزسنارف ج , . ردراو ید

 - ات دنس مرآ هینمطنطسفهلا ریازج مد راز .«یقردل

 یم ان اعا همش تاج وک رب یرلقدلوا شا سپس
 . رد رلشم رب و

 |ادیلا
 زوا" كن هیت ر لزوک رظات هریک د هډ راوح كنرصزم

Almeida ( ) وت رییتسا) كن ایلیزرب 
 یر (یس واب نش ر) «ه دنشلایا (وتناس

 او هذتل ام هزم ولک ۰ ۱ (ایروتش و) و هدر

 رد راو یدل اها 6 و ٢ بول وا دیس 7 حق

(Almeida) rطح (ا زیب) كل ریکت روت (  

 ایایسا و هدنسانضق ) دوا ( ه دنس

 لامش هاف ولا NN ° كن هب ویسیل «هدنسارق ید و دح

 -اها ۰ تولوا دیص 3 کیس هدننسف نس

 .ردراو یسبل

 ۱ ادلا

 ۰ ۵ ED «بولوا ندنررالاریمآ

 ۵1۲۰)1) دادیلاد وخ اب جا وسن ا رفنود

(François ۸دل ریکتروب  

 هدنع ران ۱ 0 روهشه

 ماطر هدرلارواو ؛شفلوا بصن هناب وب دخ قریش دنه"

 تامالع یکاح سصم هد۱۷۵,۰۸ ؛بولوا لئان هناح وتف

 یس ات ود كثب ن وغلا, وصناق ند هسک ارج
 شغ وا لع «ب وارعوا هب طع هنن

 ا م نیبه

 ۰ د كەس 3 ۱



 .ردشف وا لثف ندنف رطیوق(رفاک ) داخقجح و اق 5آ

 هدنتیعم كن زدن ید (ادیلآ نارول) لغو كز و با"

 ترابا زارا هد له راح نالوا عقاو" «بولو

 .ردشفل وا لتق لوا ندنردهدن رب ك ل هب راع ولو «شعا

 امر سا) رکن رو A1 mr) ۱ i( أ
 ات (مراتناس) هدنسهطخ (هرود ۳ هنا

 شم هيا هت رق یزاسب لخت اس “كنب رم جان و هدنس

 و .ردراو ینیلاها ۳۲۰۰۰ءبولوا هبصق رب یزک

 ص ونیز هنعسوم زای كن رار ادلکح یکتا وپ هاتف هبصق
i 

 ۰ | :هطخ (غرتعروو) تنابنالآ

 ردادیص رب دنا شب (تسشخاد) 1

 (نیر)و هدنسیداو لژوک زن كنغاط تل آ ترا ورک

 ناچ تعوق نلیکوا فیس( شازند لق
 آو دغ و |
 .زدزاو یا0 او و ااا ۳ اد روت و3

 اروح ( Aa ۰ ۸۱۱۵) هلآ دوسخاپ ۱ نا
 كنه رحم وسا < هللاعب ندنلابخ *ةلسلس :

 هرکض ندنایرح رادقمرب هدنس هیحات (هن ر) ح

 تاج وسم و ییل اها 85 ۳ :ب ول وا مق

 -هشلارق :

 ب وئح ندنیفرش لاش هک وارد نسا لوخد ها

 با قش یتلایا ( روفلب ) «قرهقآ. قرغوط هبییرع
 ود ةنت رهم (سبود) هدا روا «ب ورک هنتلایا (س ود)

 . ردهزنمولیک 15۵ ىس ارج .وولیک

 اقر, مسا طب و تام (Allen) نلآ

 یک ینیدنل و اتق

 ۰ و لوط: هرتمولک
 رال وک و ر+ هنلچنوک نوچ یو تعلق

 هدایالآ لما و (۸۱۱۵۵۵۱۱۸۵) ر
 ERO هر غروبلآ (

 ى چ و سن دوو هب صد و

 )ل ا6 اوا ته که دنطس و كن هیس ورب

 هدنرزوا یرهن (ارو)و :هدنغاجخس (نزواپنجم و) كتلایا
 یسیلاها ۲۰۰۰ بولوا

 ( والهف)كنتلایا (غ ربسغب وق) هدنس هطخ هیسوو وا

 ۸۰ ید و داد تن ال

 هدر دم کل

 یلجحیا -ت-:ردراو

 قیش

 او هدن ونح هزنمولیک ۱ ۵ كناول زکمو «دنغاهس

 یسخج وا سد راو یسلانها ۲5۲۳۰ ؛بولوا

 كيتلایا (فرودلسود) هدن-هطخ ینهیشورب نر

۱ 
0 

 « رد را و یسنلاها شرک ê بول وا ,رنغاهس ایا ۱

 هدد را ۲۷۷ ۳۲ لدالیم ( به 1 :

 ااو | تند

 رد رپشرب نالوا یزک ۱

ِ  

 ۳و

 ادشا . ردشعا تاقو ه دنخم رات ۱۷۳۳۷ بی وغوط ۱ هدشرف ی ورت دقات نکر دنا تد وع 1

 «ردزپش |

 ۱ ءبونل و

 دوی ر نالوا یضرع هزم وليك ٤
 یا هدناونح هزم ولیک ۹-۷۱ كن رهش عارسغی وق و ۱

OT 

 هش فح  ردق وتس قلساف4اف «بولوا الاض
 نییعن هنغلاصعا نایعا تئیهو تلود یاروش هدع و

 ۔ زای ریا ق وح ر قلعتم هن هب رح نونف شدت وا

 هیرح نونق هدهسنارف» یر زی ر دش

3Rلناونع « یک رات كن هب ع  

 كند هم نال (e )Aentown 7 ووتلا

 ( كه ) هدنن روهج (ایاولسناب)

 رب نالوایزکرم كنساضق ایو یاس ییغی كنا وق

 كني رهن (تیهل) هک
 هدنسی ع لامس هرم ولک- ۸۰ كن(ایفلدالیف) و هد رزوا

 سیسأت هان اب ٩ ۷۲ ایالت

 ات لات
 »۲ تا هی

 كە  هدنف رط عاص

 یتیدنل وا

OS NN VTEه ر زوا قلوا نا یک » 

 :یدنا راو ینیلاها ۷۸۰ ۰ ۰

(A1lendort) 3 3داّتسا و ةا  
 رادیصق كح وکو هب رد قوح ر

 و دنس هطد- ( نرع هیسو رب » ی

 . ردعقاو

 هک دیا و دنغاځس .(نزواپنع و) كنتلابا (لساق)
 عقا و هد رزوآ E (ارو) «بول وا یزکر م او

KEES۱ . ردعماح ¦  

 هد رلطس و كهقیتسکم ( ۸۱۱۵9۱0۵ ) ۱ ا

 كتلاا رک و هدشلایا (وت ونان وغ)
 هدب ر ز وا یرپن (هنال) «هدنسونج قیش هزم وایک ۰

 رتو یلاحا ۱۲۰۰۰ ؛بونلواروش رب,عقاو
 . رد راو ی رله

 قبش كنهیسو رب (۸۱۱۵۵5۱۵۲۵) | ناتنلآ

 هدنتلایا (غ ر چ وق) فرط

 عفاو هدن رز وا له (هلآ ) بول وا هیصق ر یک نه

 . ردعماح لاها 00۰

 | نوسنلا
3 

)Aen¢00(غ لامس كنهسنا رف  

 زم الحلانا (نروا) ناک تل
 تعلابا هک «

 نقم هتل دن راس ] و
 ؛بول وا مقاو هدنبع ټر ولی ۱

 تشکع" «یزلتیمج درب و تعارز

 رب یواح یدلجحج ۰

 ه دنس هی ونح د ودح

۰:۰ ۱1 

 (ه دننمع

 ميان «یسیل اها

 قیلعا رادو یدادعا

 :یسهباخ هب وغ ییبط جراب :یس هاخ دص ر ؛یسهناهنک

 دا تاباویح یھ رورو شاخ ھاز
 وا یسهینآ یکبساو كو ای د را و یر

1 e 
3 ۳ OA 



 و ل ا

 رکنا نزح «هدهسا مطتنم جد یرلفاق وس «بوأ

 .ردراو ی رظنم ر

 یرهقودو شوق نوا

 یجکیا كييلف یعنج وا ندن رللا رقهسنارف ( 0

 LS و لاو ود لراس) لغوا

 هد رلنامز یر كل و صا را رک (ردیادناخ ۳۹

 یر ها رخن رلي ارس هدنرهش نوسللآ

Contes) 

et 5 

EA) 

0 

 یسهیقرش لحاوس كج وسا (۸۱8) دو ا
 رب هدنحشآ گرفت یو و هم

 ۱۵ لآ ناش ضرع ۱۳۰ ۲۵۲ هک «ردهطآ كحوک
 یسیلاها ۰۰۰ «بولوا عقاو هدیقرش لوط
 . رد راو ینیهام دیصو یندعم

  A Uنرو نا ۳3
 a كنهسنا د ه دنګ ر

 رمد
0 

 وا ها ر شتا تافو هدسراب هد ۱۷۹۲ بوغوط

 .ردشم زای رثهعجاف قاط رب بول
 ۔ رط امش كنهرنلکنا (۸۱۳۱۳۲۱۵۲) 1 ۱۳

 ر كنغلت وق (دنالریم و رو) هدنق )

 هفاسف تللهرم لک ۷ ندن یک د لاش رک ردیسهبصق

 «بولوا مقا و هدنزامش هز ولیک ۵۷ (لتساق ول) و هد

 ریش اب هود و نم هر یسلاها ۳
 هاتف و هک نویلو يارس قیولل آ هدنراوج .ردراو

 .یدیا یهاکتماقا كن را قود و

 هدنف رط,قرش كنايح وتسا (۸۱۱0۵) 1 اولا

 EE بصق زب هدنغلت و (ناناقالق) |

 هرم ولیک 6 ۰

 (یحوسو)و ۸۷:۳۸ تب ولوا عقا و ه دنسد رع لاش

 تغروبعداو ه دنیصنم كنب رهن (نوود)

 -هشرباف هرب روش و یسیلاها ٩۳۲ ریارب هلیسهب رق
 یک ۱۳ هدنشا درپش .ردراو یرلت دعم روک های را

 .روینل و 43 ر عفو لزوک نش باب هدد الی صع

 ل (نال ادو دک سد ی سا كن هیح وقسا رهش و

 . ردینط و

 داتسدنه (۱۷۵۲)1 هح ریلکنا و ۸۱۲۵۲) ۱ راولا O ` کا 0

 یس هاج

 الو[ وا
 هزنم وایک ۷9۹ لنیلهد رهش . رد رپش 7 ن ر

 ۷6۰ هللا یلامش ض ۲۷ ۳۰ و ه دنسدب ع بونح

۳:۹ ll 
 :  ۰یرکی شب نوا «بولوا عقاو هدیفرش لوط

 ه دنحشآ و لزوک رهش و .ردراو یسیلاها كي

 تیاف بول وا طاح هل راه ابو رلنامروا فرط رهو |

 یکلسنرپ اج ردن ااو یه رظنم رب لروک

 یرلکلسن رب (روییاج) ها (روی,راپ) «هدنب ونح كنيلهد

 هدنسهرآ یتلایا (نواکر وک ) نانلوب هدنلا در ریلکناو

 Nee یدتیطسو لوط نالوا هب ونح ندل ام بول وا ۱

 هحاسم . ردهزبم ولیک ۰۵ یسطسو ضلعو ۱۱۰ ايو

 اب رقت «بولوا هزنهولیک رم ٩۲۵ یبیعطس

 وال روک یا زا ندا ویلا 6 سم
 ءرکحار:هقضسی*ند(زاولا) نالوا ی کم بول

 «رد راو یرهبصق یرحامو رکدن وک :رکناب هرات

 ۔راو .یدا یرقم كنهحار"امدقم یربخا ك رن وت

 هرن هار «بولوا هدنتهف یتارف نویلم نوا یئاد

  .روریو کریو رب رج هدتموکح

 هدنب ونح كت هتیسلم 0

 7 ۳ 9 و داراولآ

 نا ریا قدننفروک هقیسکم لوک رب نالوا یانمه هک
 ربغآ یساوه ر پول وا عقاو هدنرزوا كليد رب راط

 . ردیل هیوص و

Pier 2 E 

 طیص ۳ 2 اراولآ

 ندنساقف ر 2 ,(زروق) ندنساسور لو اپسا ندا

 هدنطیض كن هقیسکم هدنح ران ۱,۱۸ دالیم «ب ول وا

 نییعت هنکليلاو /الاعاویغ) هلکعا تعاصش .زارا

 لری رام کیا هل لای ره هد,۱ ۵ 6.۱ و: شاو ا
 . ردشت | تاف و ال وتقم هنر

 ا و
 ول و ا 0 وه ا لا طلض قازا
 كن ور و ؛شفل و ه دنوم ك (هداربی) هدنعد كنور

 یش راق هو اللا عونا وا «نییغت: هتغلتادناموق شاب |
 :هدنخ رات ۱ ۳ ك دال ."یدیشع | ما زنا یه راربب

 الغل وا بولغم .ندنفررط ایقثا يدل وا رومأم هنلیکتت

 .ردشٌخا تاف و نذر ن

 | .كنتلود :هریلکتا ها یا يغ لاش كن

E Iسه كنو هلتم وکح كح وک رب رونل و  

 رط قرش كنهسنا رف (۸۱۱۵۷۸۲۵) ۱ ۲

 ا (هرزا) ندنالابا یک هدنف

 هام و لک ٩ تش( و نالوا تلایا کرم
 وا هبصق كج وکر یکم هیحای هدنسقرش لاس



 هلا ندعم چاق رب هدنشبرقو یه :
 ٠ :ردزاو یرلهجاباق
 طمع (ارب) کت رو 9 ۱ 9
 ا ا (زراول ۱ 3

 لم هک رد هبصق رب هدنسهیدنات (لیناغ رآ) كتساضق _

 «بولوا مقاو هدنبونح ردق هءزتمولیک ۱۵ كناضق رک

 رو (۲۰ ۸۱۲۵۲62) -- ؟وسنارف

 وا یساناب شاب,كلئ وباما یارق ریکت

 اتسشح هلیتفص بتاک هډن رات ۵ دال ول

 و كت رافس تنیه رب نلیردنوک هل
 E باتکب رپ ی هر وک ذی_تیکلع تک هدنندوع

 هتسهنسلا رنک ناو داوا :عبط هتاعفدا هک ءردشیا

 .ردشفل وا هجرت

 ۱ سوولآ

 .یدبا نج رب دلو
E 2۰  

1 
 ا ۷۸ هاو الی و ایه

 . ردشعا تاقو هد ۲۱۳۸و 9

 E ۱ جوری
 ءردم وک رب شغل و نک اش هدنراف رط ۷

 دظ ولم جەل وا غل ون ندنلنابق كنتم "تلک- هک
 ؟ عشار وا ثقوت لیخ لا لایت ۲ زور دن وب

 طض ندنف زط رلیلاعور هدن زخم را ۱۲۰ داللالقو

 هد د رام می را ۱۷٩۲ یلوداهسنارف .یتدرلعفل وا

 ليک نفت قد ولیلرم تن رزوا یسعا ف یکلع و

 .یدیشم ر ور ینما ٤| الآ راج ور ولا » هبالآرب ییدتیا

 ۸۱۵۱۵, ۸۱ا) تلوا و تلاد وخال ۱ 9
 كنتل ود ناتنشراجم و ایرببس وا (۶

 «ندن رو كناي امور هلیسهطخ لد را جب ایاولمنارت

 (تاتراه).نالبوا ءاهنسهیرآ نل دخ هلن ای اولستا 9
 بوق | یزرغوط هونح ادتنا ءهلاعبت ندن رلغاط

  (Aus)عدق نانو |
ا ها نح ما (ناتی) هروک

 ندضر

(Aflobroges) 

۳ 

 ؛لردنود یرعوط هونج هن تیابنو هقرش هدعبو

 لیزف ۲ عي (مر وتنن ور) 1

 ندلاوصو غاتصو ءاقسا ییز

ض ر اق كنب رهش (للوکی) هرکصندک دا ۱
 ندل وص هدنس

 ذخا رلپاج قوح رب

۳:۷ 

 هایم هر لد رب : دجحا وا لصاو هنا رهش( هول اق ایلیا )

 ۱۳ ۳ تان راق ه دنع3 وم  داد

 | هووا تنم كفرلخا لوخ دلاب هایامور ا قش ىس

 رق ىنلغوا كيهارا |

DNهرم  

 وهلال

 (ساراغوف) هدایناولسنارت

 هللا (دانسنورق) هداروا بوک ندنجا كنب رش

 خد هدقالفا ءیک ییدتا ذخا ,ینب ۱

 ندنجما كانب راهبصق (هنینالسا) هلبا (ایملوو قیتمر)
 «بولوا هدنلوط هرم ولیک 2۲۰ ابرق سارک .

 ماتص هنافس ریس ایرج
 .رویلوب یرلهزیر نوتلآ شیپ هدنراوص .ردلکد

 اسف زکرم كنتالو زیزعلا:رومعم ۱ لچولا
 رد مشع رب نالو ةد

 . ردعمأح یسوش ردو ۲۰.

 4سا و ( ۸۱۱00۲ هح رکن او (AU ولا
1 6 REE, 

 یر ھه «ردراو هبصق ییا هدناتسدنه

 ناکد  SELESدا دانا رو هدنساکلا ماظن ۳

 هر  SNN ۷۲۰با نامش ۲۵

  ۸لوط  TT EEهدنتلایا (رویکن) یرکیدو

 هدنسق ی ب وئح هرم ولیک و و كن رهش رویکت و

 هدییف رش بلوط ۷٩ ر لاک

 : رولیکو د هنغا ربا هن وط

 «ندنش دل وا لربح كن

 . ردعفا و

 )را
 < وه دن رف یراسب لحاس كت زب دنس و ه دنسبق

 ۳ هک« دنا ریش رب عدق هدیلابش ضا ۰"

 هدنتس هعطق دنس كن اتبب دنه ( ۸۱0۲ )

 د اک

۷ 

 .ردد وج وم یر هبارخ
 یوک كجوکر و ېر وک رب لرک جوا هلاق نیئامز |

 . روینل و

 هدنتلاتا ةقالم كنانناپسا ( ۸۱۵۲۵ ) ۰ وولا

 لاش ءرمولک ۳۷ كن سد

 -رلم ند هبط رق ا رد هبصق رب یزکر اضق هدننسدب رع

 (هسروخایداو) «هدنرزوا كل و ریمد ندیک ه هق
 . رد راو ینیلاها ۷,۰,۰ + :پواوا جاو هد انک یری

 ۔ولف (۸۱۰ ۸۱۱0۲)  ردناسکلآ | | یرولآ
 د راماسر روشه ا

 كداليم .ردروهشم هلیبقل (ونیزنور) «بول

 ادا .ردشتا تافو هد ۷ i هدنح رات

 وا ن

۵ ۵ ۱۵ 

ek 

 ند (ولحمآ لکیم)

 رربوصت ر ومشم قوح ر نا ناب ی

 ر وهم ماسر هدید و ند ) یار یسهججع

 هباخه ز وم اب وروآ ؛بودآ رم

 :؟رلیا رسو

 تر ی رار وشم لا كرن وت ۰ ردشم رک هد د وح

 رو صمد ییغب دنل رض اح 3 ناب



 و لا

 وا راک هب وت ليلا كناسیع ترضح هللا

 هتشنار ولف هد یببیکیا ۳8 رکا كنور از را نال

 ید ه دیش سن ۳ ك دنک . ردا وفحم هدن را سا

 ربوصت نالوا

 . ردیعیبط ك یر «ندنفیدلوا یتراهم
 بت وا وا مار رویم ید (یر ول 1 ف وب رف)

 ۱۵ VV E ك رالف

 . ردشعا تاف و مد ۱۸ ‹«ب وغ وط ا زات

 ا £ ll » (Alozayna) هنا ا

 دقالم كناياپسا . ردظ وح یشوا ) .
 هدنسبع لاش هزنم واک 3 ۱ كن رهش هفالم و ه دنتلایا

 «ندزاو یتّیلاها ۱

 (Alost, Als) تسل ۲ ريکنملف و

 هدنس هطح (مرد رالف)ق مش کت هقیعل

 .ردشمک یر هدنننب ولت د رلبس ر

 ۳ «ب ول وا دیص توت

 ندن راعب نیر (وقسا)ر هک ءرد ریش رب يزک ره اضف

 هرم ولیک ۳۱ كاسک ور و هدن رزوا ك_ناج (ه رد د]

 «یسلاها ۱ ۲۲۸ «ب ول وا عفاو هدنشنل امت تبع

 یسا . رد راو یرلهش راف هراس و واخ «لو فساد

 ENS یس هق تع هين أ قاطرب لنز و ءبولوا رهش رب

 e ۴ 0 3 لقسم قاهرآ رب

 2 ا لقیل اب ه دنسب

 و ۳۳۲ كد تاو هدنسیلامش قرش هرتمولیک

 رانا «بولوا هبصق كح وکر هدنسس ونح قرش

 «بولوا عفوم 7 مدق . رب وکسم ریس لسم لاها

 .زدراو ی هقینع وار ۲ مه

 لنت روهج نیت رآ (۸۵۱۵۳۱۳۲۲۵) | 1۳

 كوي لإ كنغاخرا ) ویمرو) 0 (ندیسهئسلس عاط

 ت داو یار (وقسسنا رو ناس) نال وا ندی رلعب ات

 ند رح ئاد نک یعاشرا . ربنازوا هدنف رط قرش

 ۱۲۰ ند ایک كرلەووا ی هدنفا رطاو ۳ ۵۰,۰

 رظاد هجا و یا. نلیید (وقا) تب ول وا هزام

 قوح زر نداروا ؛هلغلوا روتسم هل راج افآ فرط نالوا

 افرا (ویم رو) ایر تا :هددس رويدا ناعب زاررپم

 :رلروروق هدل و یتسه تب وتیمدل وا لصاو ردق هنغ

 (نامر) كنينيح دنه (۸۱۵۲۱۳۲۸) 11
 ۳ زا | اریمولا

 كت) ود ال روس تم وکح و درس هو 3

 ینبدل وا ب وشم بهل اع یداع 1 :بولروا یسس وم

 قتطو 4 وق یا ts تواکذ ماكل اخت

 را هان رتل ایا (دتلاس) و (یوح وح) )

 ۰ ل ۳:۸

 كداليم :هلیمداراپ خد كران واو ؛شعا دقع هدهاعم رب
 ءارطا تيودنا نالعا یتفلرا دبکج مدنخ رات ۰ ۵

 ییدتآ ذا خاو /طبض لتكن .یلیخ ر هدنف |

 ِ ال . دز دا ات قیر (نوکناز) لغو

(Aluho) 8هی نعشنوا كتابات  

 ضعب بول وا دن راما ر ییالیم
 . و دظ وف هدنب | منم( هرو ول) ال هد ادر و ییراعت راز وپ نم ۱

(Won; Alogi) gk وخای Û ۳ مع 01001: Alon 4) i ول اد و | ینول 

 | وذج تان هطاآ هرم هدن ریکد هر

 ی در :كندنهط (ینالراشاب).مقاو هدنب
 ۱در هاب روی تعحاومآ ۸به داه ۷ ییاول ۳

 وق) و و لۈك Alva) «( ۱ هوا

 ا ردا وبن .ه دن هرافي( هجا

 4 و )+ ندغاتض هد ) وغدب وم ( هان اعمن ندنعاط (ال شبد

 اب اه. ۵ ام اف .  ۇل ود ادب نیش( وب

 | ونايولا

 رد روما كذکو «شعوط

(Alviaho (نان زا زاد د سات کندن و"  

 ه دن ران \-4 o.02 ادام «بولوا

 تادا ك رک «عداف رکسعو هی

 ربا U و ر تیم روکا ت راهم زر كويت هد رس و

 هت شدوا < هار وغ ها« زهلک للاخ هنابلرسکم ی روط

 لیلا رو هنر( 1 لغل و ءهددنیا شا ظبض یهم ویفو

 هدنسیدالتم خیرات ۲۷۵ ۰۹ ندنفرط ول یینکیا نوا

 هرکس ت دن واو ؛شلتوط بسا .«بول وا بولغم
 ۱ : رد شم ز یک هنتمدخ كن هسن ارف

 کد رب هاتف ر طا شیت نجس و رب -(۸۱۱6) ۳
 فنجال (ع ولی وق)

 هلاعش «بوفیج نادل وک كچ وک رب ناک هدنبونج

 دنالدبرف «خمرابلباه ر زان 1: هلنیرجا یرغوط
 تا ةر ولیک ۷۸ ۰۱ 6۵ زهک :ندنزلهبلصق ع روبنل او

 : مو و رهل كح

 هرتن ولیک ۰ 4۳۰ غرسغین وق «هرکصا ندنعطق هفاسم
 ۳ ر ولیکو د هن رپ ,J) ( هدنق جش

“A1215 ( ۱ ۳15هلشلابا (راغ) كدا ف : 
 هدنشن غ لامن هزنم ولیک ۵ ۰ كنب فلم ب رش (اے 3(

 فاوژحب هزم ویک KE هياط لوب رم د تكبس رابو |

 :بولوا زهش وب یز گرم اصو عقاو ۵ دن سیف سش

 2:۰ 0 «یرلج کم لمس هعفذل وا ٤ ئل اھا ۱۵ ا

 لصون ع هعانصو تعارز <« یس هلاک قواح یدلح

 یروک .ندعم هاب رلندعم تیک .«یرلتیعج یربآ یرآ
 تاع وتصف هجساب «ب ول وا كاشبا كي یتراجش .. زد را



 یعاین ۇت زز طارش رء«لنا a ۱ نا

 ؛ رد راو د یز اجت هيض را ت

 ندنوب رع مسا( مlk 1« (Alama) ا
 رها رن ,هدنرلطس و كنایلاټساا . .ردطلغ ] ۱

 ط وب م هتس هم (ویاقنوم) هادنت)ایاا (ایروس) ۰ 3

 قردهقآ یع وط 4 قرش لانش ھل ایا ندغا طر 1

 «نورلاپ ندنش۲ كسندرلتلایا (هراوان) او -(وین و رع ول)

 قس یسارا قوبچ تو, ذج خوک ریا 6 ماب ر
 هدنسا رحم .زولیک ود هغام ربا هربا مربا هرکصندک دا |

e ىلا 

 هدنامز كرايلامور «بولوا روم یرلوض ندعفو

 ) Aqua Bilbilan arû مورانالیبلب هوقآ)

 یو فقورعم هیعشا

Eار  )A m7ع ما ءا »  

 سلدنا هدهطان رغ .ردطلغ ندننس

 یاس 7 ر وسد نالوا EE کالا لها ۱

 و رس لااا ;I) داذوح) كتتاشاپے ساو ۱

 اب وز

 ۱ یاب لباس نھ رای "لوانیمایم ص |
 ...ردشفلوا هيعست (ماعا یداو) ندنفرط 1
 ندیم «ماع ا» كل زک ( نم

 هبصق ییا هدایاپسا اهم او ردطاغ

 قفل اول یزلهسجلبا ۰ هک ٤ رد راو لطرق ا 1
 دا لع ی رال رلاهبصق ج رد رلشغل وا هیمس هل وب هلییسح

 ۱ -غ بونج هرنمیلیک ۱ كس رش طاب ع هدنتلایا هط

 عقا هد وآ اخون رب نی رو هدر عام « هدنساب

 ۱ راسو سی زن هدنراوج و یسلاها Naz ۵ .« پول وا

  رلهحاب او . رد را و یر ةصل+ ات ناک یا یاب .هضاما

 | كاا ندازوا بول وا هلق نرخ امز ل رلیلام و ر.یمهیننا

 : نونلوا هیعسن (ما ا ربن) یعی (اماهلآ ):یخد.یاچ ارب
 نییزت هداملا قوف یهبصق وب «یالسا لها .سلدا

 ر نالا یسهیناو ینرللبشغ | مییسوتو راظاو ۱ ۱

 كنبصق و .لیتنح یفاطل خد كعقوم .ردهدنزرط
 قوجرب كنسارعش بے یسقیچ نینلاكمالسا لها "

 د رخن ضع كنیرلخ رومو نعاشب ایمامساو دن میم
 «ب ول وا هادتباب كن هیضق و. ردشلوا هيلع .یتبم هنب زا

  (ناماهلآ ) .یندبغ اط ار. نالوا یعافترا هم ۰

 کیدو «روللوا هیمسآ یغاظ (ماجا) یسعوط اهد و
 هدنتاایا (هیسم) یتیمنکیا رد (ادحم) هد یارب

 ؛هدنسدن رغ بونح هزنم ولی, ۲۹ كنب رهش دیس رمو

 طاحم هل رلغاط عفت
pea ۳1٩۹۰۰ «بولوا .عقاو ندا كنایق  

 . رد راو یرلویص ندعم و ەچاق روپمتمو یسیلاها

 بس. ردهلاق نادنب امز  رلیلاموز ین هينا هان را هچخاباق
 ۱۹ كئلابا وکو هدنتلابا-(هن لا) .کوپ-لا 4 رلیوک
 ینیلاها ۲۳۰۰ بواوا هدنننیبغ لاعش ةرنموایک

 ننکهدننلابا (هطسقرس قمی) هسوغایس-. زد راو
 هاب اق هد هیسا راو یمیلاها 1۰۰ وکلای ها ۱

 ا راک: یدیا رهشرب نسو دوی هدننامز
 [ تعجارم مس وام

(Alhamilla) ۱ Aدوخای « هما »  

 ۱ «لیحا» ۰

 رو ) كاا سا ردو

 هدنکنا یونج كغاط و هلغاط ر نالوا یعافترا
 اسم مک ۱۲ نده رلا هک «ردنوک رب نالوت
 نلک یا كب ةنضارما باصعاو سپ رقن «پولوا هدهف
 راس «مظتنم ربغ یردینا ,هدهسیا راو یر هجا
 . ردد وقفم تحارنسا باپسا

 ندیبع سا رب | Alhaurin) ) ۱ نررواهلا
 «هددسنآ رهاظ ییدل وا طلع

 - ابا هدام كنا ايسا ۱ . ردشمامهنل وا سرس هنلصا

 هزم ۱۱۳ .هدنبغ هزم ولیک ۳۲ كنوقالمو هدنتل

 رب عقاو هدننکنا كنغابط (ساچم ) نالوا یافترا

eهک اق ید روک و «یسلاها  

 وب هدراوچ وا -.,.ردراو یراقاجوا

 یس واطلغ ندن هیسالپ 9

 ه زید ۳و ۰ :E لابا (

 ۰ «بولوا هبصق

 سهره و یرا

 (هدیا رغلا) هما كي هبصق قی رفتلا لجال «ندنعب دنل

 . رونل وا عض ید یتفص « لو » ینعب

 هادی ج لل ] ( ۸۱۱۵۱0۱۵ ) دا

Jكنا ایسا ۳ ردشمامهنل وا سریسد  

 ءونح ملک ۷۱۰ كن رهش دط اد غ و هدنت)انآ هط اد/رع

 تان هط اب رعو لات تل ( هداوناربس ) < دن |

 هدنرزوا یرب ندنلمبات یر (لینج), نچ ندا ۱ هعلق ر و کت روا كن ووا رب
 یسیلاها کر ۷ فر ۵ ءب ول وا WE كح وڪ ر عقاو

 ندنحا «بونل و ه راغم رب نیرد هدي را وح . رد راو

 اتاصعا ,هک ( راقبحب از رت ناچ هجرب ۸
 . دن ورم یسهدناف هتض

 كناب رییس ۰, (Aouleî لو ا ل
 (غاطنوتلآر هک: ردرهن رب هدنتهج ب رغ ]

 هدنتلابا (قیس و) «قرهقآ یغوط هامش هام نو



 ی دا

 هدنسن رع ب وئح هم وایک ۳ 3 فتش هلك 2 (لونانراب)

 .نولنک.ود هتغامر ۸ )0 وا) ندل وص

 ( ومرلاب ) كنس هطآ ایلمس (AG) اایآ

 - اها ع ۰۰ بولوا هبصق ر هدنتلایا

 ید ,هدنتلایا (سسساق) كناياپسا --. ردرا و یسل

 هدكنسیکیا «بوناوب هبصق كح وکر ب هما وب

 . ردلخ ورم یرلل وا طاغ ندنسب رع سا « هيلع »

 كنسهریزح هبش هروم هدنان و (۸۱6۵) ۱ ۳1

 «ردعدف رهش ر هدنس هطخ اداقرآ ) ۰

 یسوههلا لوو

 كش لدبعم صو صع ه هايد نالوا هانکک ند رو

 .یدیآ روهشم هایی وب

 ندو ناخ و راص لىسا و (۸۱۱۸۲۱۵) ۳ ۱

 « زلیلک ره « و ءبولک زا دمح ییا هد س

 ندنح ران ۷٦1 دالیلالبق قروه وا بوسم هنس هل لس

VEYتایلا یعیا ردشم روس مکح كد هتك راب  

 م ارد و له ايدي فداصم هنب رلف رط

 | 3 (تایداس) ت وول توسنم هتسهلالس 6 زلینمم»

 نالوا رومشم یک نوراف هلو ترثکو يلغوا
 ندنح رات Nise دالیل ا لبو .یدا یردن 1 (سوس رق)

 مرده روس  كد هن رات ۵ ۵ ٩

 مکح ۳ نکنا و ریش وط هب هب را هلا ( راسخای )

 یرادمح اب دیم

 - ریو رخ ندلوا یتغجهل و ع وقو ك (سیلا) روپشم
 كف رط ییا هل وا عفاو فوس 7 ییدلوا ضش

 ف رظ ند هب را «ب ول وا راج ود هتشهد ارد

 . رد ر وا یرلقدل وا شا رطن

 هنس دام « هقسالآ» | (6۵]۸۱۱۸۵) ۱ 1

 N Cn و ردنالا

 هدننع را ۰
 برس اب هم ولع ل نکیا ه دن اب ۱۷ و ؟؛شعوط

 - رط ييول یمنکیا نوا او تربش هلیلع بو

 [ .هلیرویب تعجارم

 كدام «بولوا

 -ریدمن ونفلارادسراب «قر هل وا باج هب هسنآ رفندنف

 ندنفرط وألا یتنوا اباب هدعب و ؛شفل وا نییمت هنكل

 كن نم اضفک ناقتلوو هتاتک قلاب هلیلج هیامور

  CANکو تاب ارش قمو ؟شغ وا نیعت "|

 كغلنات تو رپ هداروا ؛بولیرد وک های الآ هل تفص

 قرص ییتحاصف یش راق 5 ) رب ول ) نالوا یدح وه

 یدیشما

 ربارب هللا اوسنا رف ىج رب «بولپ «شعا رفس هايل اتیا

 ۱ سوکفاب یهلا ا ا ) ه و زىي (

 ۱ وس وکد لیک و هب هسنآ رف ندند رط اا ه دعر

۳۵۰ 

۱ 

۱ 

 .ردشا تافو

EBSA E 9 
 تح  2 aی 5

 ىلا
 بوس ود رمسآ رار هللا رق و دنس هب ر اڅ ه ودای و

 شا 9 هل رود هان هی دف
 هدامورب هد ۱٤١ و ¢
 هل انک تاغل ر هر هیت ال ا

 لغوا كننکب كن و پت ,ودشهزاب رب | جاق رب کید

 هدقوقجو تای داو رغشا خدا ورانلیلآ ار کید نالوا

 هدامور دن لای 88 هدلمالپم باولو ترش
 .ردشخا تاق و

ie) ۱ AU۳ ج كلام  

 تنی ریش ( دال والق ) هد ر وهج

 عساوو ل روک, .«هدنسیفرش بونج هزنم ولیک ۹

 لع ثنطخ لو e چاق ۳ دن هب روا ررپاچ

 یسیل اھا Ne «بولوا هیص# 7 عقا و هدنناصتلا

 ۱ .ردراو

 ندنرلماسر ایلاتبا (4 br 01) یدنارملا
 ا ۱:۷۰ وا

Eردشغ ا تاذو هد ۱۵۲ و : 

 ۔ ابطا رہھاشم هسنا رق( 1) تر

 ۱۷۲۱۲۱۲ دری« باول وا با

 هد ۷ و ‹«شم وط هد (هتفنا رفدا و) هدنح رات

 وا یصاضتخا هنضازرما دلج هحاساپ :ردشعا تافو

 اتش اط كاركو دنه ر وک ذم ضارا ل 3 فول

 .ندّشم زاب باتک چاق رب راد هانم

1 ۱ (1p0اA)یونح بر كتنيل وطان ۲  

J rس ودر /تناذ الف  alیر هطآ يه وس  

 اشتنم هدنشالو ندا 8 زردب و رب 9 ناب از وا كة رال

 ارت بول وا هدنلخ اد یتاضق سما نم ص لنغ اعس

 د لر اهو ب۵ هل ل امش نمور ۳ ۱۷
 : داوفاو

 (رود ٽوق) كنهن ا رف ( ۸۱۱556 ) للا

 لا هرم ولیک . ۲ روح هدنتلایا
 یکساو هلی رلوص ندیم * رد هب ر لر عفاو هدنبسق مش

 لدالیم .تردزوپنم هلغلوا هد رب ترش (ایسا)

 لتق هد رق و رمق رب هدنسا (هتب ر) هدند رات ۱

 و و ۱ هنس هر رامز ع اراصتلانیب «قرهنل وا

 .ردشغلوا دیس «سهسبل | هنن ر هت ت ) هب رف شام

 ۱ سرفبلا

 روپشم هان دبوم تكت ) هوري ( نالوا یسههلآ لفع

 .یدنا

 ۱ ةفملا

(Aliplêères)ایداقرآ كم دق  

 ّک «یدا مدق رہ ت را هدنس هع

(Alife )هروبال ى0 كتا لاتا ) 

 ۲ ۔ ولیک ۳ ۵ تن رهش (هوواق) «هدنتلابا



 ءبول وا هبصق a او ه دنس اشا

 .ردراو اپ ۳۳ ۰ ۰

e ٣ EE 3 ۳هنس هد اه هناقیل «]  

 ر: تجار 5
 بونح كنا اپ سا € ۸1۱62۸۲۸6 )

 تلایا ه دنسا 4 طح هيس ص ه دن تدق رش

 AL EY ان رک يا ۸ یزکرم ا

a is 13لوط ۷: رک ۱ 7 هلا لاش ضم  

 .ردراو یسیلاها ۳۶ ۹۶۸ .بولوا عقاو دیر

 بولوا ءدءهووا كج وک رو ءدننجا بوق زر ره
 ۲۰۸۵+ هه رب وع ر طاع 4 راعاط دا [

 هدر روا بودو ځاط ر اشد نالوا یان را

 ماط رب لزوک و :اوب هجو مگب .رویلو دیلق ا
  راقاةوستم ههولفرط جا هد سیا راو یم هينا

 تیاغ یساوه در و یر او َراط یس ا

 اردا -ۍغاشآ ند 1,هجرب نشیق «بولوا فیطل

 یراح :زاتقیج یراقو ند ۲ ۰ .یخد"نزایو نیا

 راک صوصحم ه هفلتحم عیانص. «بولوا كاشیا یخ "

 رلدس .ردراو یسهقیرباف .نوتوت رب كوږو یرادلاخ
 رومشم و ندننالوصحم ك ووا نابل وا او را هل راد و |

 یسارهشو ..رولوا تاجارخا لتیلک ندارش عونر

 بول وا ینمع لرهش,یرلک دید (موتناقیل) كرلیلامور
 دبع نوني سف ءارع هد نران ٩۷ كە وب ترعه

 تموکحو , «شفلوا عت .ندشفرط ىسوم نب ءزيزعلا
 كسلدنا «كرهدیا قرتو عسوت یلبخ هدننامز.هیمالسآ

 ریهاشم :یدیشمک هنسءنص یازمش:رومشع كا
 ءردنتطو 3 دی ا دبع ی دع ندمالسا یارعد و الضف

 سلدنآ لب ینیذل وا شن ژایو هلی هفیط) راش ها
 0 ترش 9

 O و 1 هدنف رط ۱ تتفلا € ۱

 ؛هدلاح ینیدلوآ یسیوتج مص كس هلیخ (دیشلپ) 0
AFنالوا یه یکم «هدنب رایکشت ینه  

 اه ردشفل وا داخا تلایا رب :هرزوآ قوا. ۱

 ییونج قام هبطیسلا ندنفرط یا 9
 ا دودحم هل ریکد یا ید :Ew < هیس یه ندنذ رط

 :هزبم وایک عبرم ۵۱۵۹ یسدیعطس دحاسم «پوا وا
 هک دن رابع ندنس وفن 6۲۳ ۱۳. یتیلاهاو

 هجورب تلاپا .شود :یشک ۷:۷ هنشاب هرنهولیک عبره ر
 7 

 5 ح

 یا

 هسولاف ءیوکلا «تنقیلا : ررعقنم هباضق ۱5۶ ریز

 کلا سرولود ءاید ءهناتنسن وق «هب راصنا هد

 یفپ «هاوبیمروا "هدلووت «راوونوم « هنوجج

 .دنلیو «هزو وجالیو

 - هزا 2 لغاط بولوا قاغاط ینیضارا كتلیا

 ید یرریابو رهووا لزوک هجو لحاو هدنس
 یسبضا را رک ا یددسعو یرارپم وب .زدراو

 اذه عما .ردقوج كب یرلیاچ كحوک ردنا اتسا
 هدهافک ةحرد رادسو .ندنغیدغای هرس راروغاب

 عوقو طق ندقلقاروق هصعفد قوح ندنفیدغل

 ندنعیدل وا ناقشیلاج هداعلا قود یسلاها .رولو

 كناي اپسا تلایاو «ربار هلیغل و روق و قلم وق كنیضا را

 :رددن رب نانو یرلیا لا هجعارز

 بولوا قوح ك یخد یرلغای «هقتشپ ندهعونتم

 قول وص هد رلغاط . رپ راقج مایا: لیج
 هرزوا تیموع «هددسیا قاچ هجهدایز هدلحاوس و
 هب هیسلب و هب ولاطق كب هم وناپسا یسیلاها .ردمالغاص

 ص وصخ هتکلم یسپ رثکاو ماکتم ولع ون رب صوبمحم
 رار هلکنوو ناقشیلاچو لاف مپ ول وا. هدتفایق رب

 لالا یرالوب . رد رلمدآ لايم يخد هبهچاکاو قوذ

 هنرپش تنقیلا نکلای ندنحما كتلایا «بولوا 1 ك

 :رولوا دتم

 ت ر وح

 یساوه

 ف راعم یطح لوب سعد زا نالوا و

 . رد رک كن هیموع

 هدنلامش كيايلعس ( Aii ) | | یدو هلا

 یر تنی ربطآ [یدابجل) عفاو

 ییامش "صرع AONE «بولوا یسع كاو

 هطاو :ردعفاو مدیقمش لوط ۱۸۰ 8۱۰ ۲۳ لا

 ترابع ندناکرب رب شعاوس نالوا یعاشزا هرم ۰

 * ردق و یایلرب «هغل وا لکشلایوضی ؛ب ول وا !

 .زدراو یسیلاها 0 هکلای و ۱

SA ۱ 

 - وقت زا) ی دق عسا

 وهنغایس هبناخ و هاتف دو رب رح ۳0 ۸

 كلتلایا زکرم بول وا انسق رب ین
 یا نددیاخ او زک سم

 | ناکلآ ۱

 و ۵ دنسب ونح تع

 .رد؛ددناس تعاس س قج

 نوا هد هسنارف ی داضعا ( ۸۱۱۵۲۵ ) ۱ < ۳

  وقط نوا ور هال سه یجتلآ

 19۵ ارحا یر وی كا ردق هنلئاوا ها و اع نیر

 ( کی آ نایت ) نالوا یس م هک :ردنادناخرب شا |



 ی لا

 (رکیلآ ناینا) رکید یلغواو «كنيول یجنج وا نوا

 . ردشلوا لیکو شاپ هدننامز كنيب ول یحد رد نوا یخد

 (-Alix de Cham  یدینابماش ۱ ا

 وا یسهکلارق هسنارف (9800 ] ل”

 یربق كن ( و ) یک کد ردآ وق اناما فل

 ید لار 3 ه دن ران N ED EE EE ینبدل وا

 هس دق هاب رکسع تیلص لها یبوز و شم راو هب ی ول

Eنسح  

 . ردشعا تافو هد «بودا هرادا

 !یرکلا
 ا

 و 0 هنسهدام « تناد »]

 هدنب ونج كناتسدنه (۸۱۱ع0۱۱]) ۱ هک

Eتونم هلا هلا ( تاک)  

 یرةورذ تكسکو لا هک «ردغاط رب

 هرد شسعد لشیر ولا كى ا بول وا هدنعاش را

 .یدیبشقارب هلیک و. نتسی دنک هدم

 -وهشم عاش ایلاتبا 0

E)راد ا 2  . 

 هرم ۰ ۰

 هکم ربادشیت هوهق هدررب و اربخا .ردراو یرارابو

 ر ا
 دیا (ومراد) كنايلحس (۸۱۱۱۵6۵۵) | اتمی

 ده 8. هبصق رب هدنتل

 . رد راو یسیل
(Allier) ۱رو  Eكلوي رپ ه دز رلطس و  

 ندن رلغاط یت )ای | (هرزول) « رد ره 11

 «هرز ول «قردقآ یغوط دل اس ندب ونج فن اع

 هلا

 رشو «هردای «هبلآ مود ود یو «رآول یږاقوب
 هنغام را ( راول ) «هرکص ندکدع ندنحا كنب رلتلایا

 مسق بول وا هند ولیک ۳۷ ۰ یسا رج ناوک ود

 ود) چاسا ندغاص مطعا

 یییرلباج

 : ردل اص هخافس رمس ی

 - (هلویس) و (هزوف) «(نویال[) ندل وضو (هر

 هد رلف رط یراقو «كرەدىا ذخا رلهر رد قوح رو

 لوا ن را هتغامرپا ارل ا ود ا
 هب ه رام ۵ ۰ ۰ «توشود هنسهووا (هننامل) و ۲۰

 «ك رهدنآ اه تا یهو وا و و . ردا حسوب ردو

 قلقا روق داو هداعلاقوف یتسهیابا هوف

 هدناضیفو ۰۲۵ هدهیات هنغامرا راول هدنعس وم

 ندن رلناپ ایو ندن رلحما . رکود وص هزيم بعکم ۰

 یشیو «هدوب رب : ی را هجلاب دل رادبصفو ربش ییدع

 رد (نل وم) و

 ناو هد رلطسو كنهسنارف (۸۱۱:۵۲) اهلا

ONEن  

It 
 - رو) کسا هجلٌساپ 8 لوا هی هلیعما لر

 ۔رط قرش لامش «بولوا ترابع ندنسهطخ (هنوب

 «(مودودیوب) اب ونج «(هزورق) بغ ؛(هروای) ندنف
 نواس» و اف رخ 2۱ اول) تلف رط قرش تونح

 هی هحاسم ,. ردطام و دودحم هاب رلتلایا « را ول عم

 4 ۲۶۰۸۲ یسیلاهاو «هزتمولیک عبرم ۷۳۰۸ ی

 هاب هزتمولبک میرم ر .بولوا ترابع ندسوفن
 ھا( ترد رب ز هح ور تلانا . رویش ود یک ۸

 : ررشنم

 لاها هب داب هیح ات اضق

 ۷۳۹ ۹ نم

 ۷.۷۰۲ 13 ° تا اغ

 تلا ٦ ۷ ۰۰¥

 ۱۳:۳۰ ۹۲ ۸ نوس ولت وم

۲ ۲ : 

 قعلاو رود هرزوا تیم وع یسسضا را تل ایا

 شغل هغل اط هل رهب

 - ر وئسم هل رلنامر وا یرارب ضم ه دنتهح رع تب وئح

 . رد راو رام یا

 رکاب بول وا تب راه ندیضارا

 و ور وق و 7 « رد

 دودح یرب كرلن و ۹ ۳ ا
 یسعکیا و را نا تایر هات هرم

 بغ خد یسعجواو « (هیلآ) نک ندنسهروا
 ناک ود هتعامرا (راولا .ردنرپ (مش) ناقآ :هدننهج

 د یربع (هلویس) نلیکود هب (هیلآ) «هل رېن (هربب)

 (هیلآ ) ینعی یتهج ییرع بونج كلتلایا .راردک ویب یلیخ
 DEE یرلا رج یعاشآ تن رارپم 0( ا

 هاب راج اغآ قاوق
 یک هسیا فرط قارش .

 میسج بول وا تبنم تیاغ رار

 رد رابع ندرلهل را دودح

 ناصر هک | راد واچ رادقم رربو « تیک هلیفلنابوج
 ها لا ا ا هدرهیلق ليوا
 ك «ندنغیدلوا قیحاآ نا رطا تر از بند

 زور لیدی س

 هلکغ |

 ییدنیا E هج رد ۱۵ ند رفص هلیاسح دارغیتاس

 روهط مر قص قوص «بوسا راک

 تدورب نیشیف بول وا نولتم كب یساوه

 ندهح رد ۲ ۵ هود قوح ترارح ن زاب لا

 ا هعفد ضع هد ینایغط را . راقیح یراق و

 . رول وا بح وم یر رک «ب وصاب فید

۹-۰۹ 

N 



 و 7 ند راد واچ قالو_صحم چاسا «ب و

 یانغا . رد رابع ندرب ونک هچلشاپ ینالوصحم لعتسم

 هد هبیسیدآ روم هلیتق و یرلبارش

 هتسارک یلیخ ندنرلنامروا .ردشعا یندب هچستج
 روک .ریلیر دنیا 2ةبرط یرلرپم بولینک نودواو

 -اقیچ مدنرب حاق رب كنلابا .بولوا لت ك ید ۰
 نوهتنآ ,نوشروق قاب ریمد «یک ینیدلوا هدقلر

 وا یشاط یایو مرم .روینلو یخد رلندعم راسو "
 ؛(یشیو) ناللو هدنلعاد تلاتا ۶ ردقوح ید یراقاج ۰

 بولوا رومشم یراوص ندعم (سیر)و ( (نورو) 1
 كنداعم .رولل وا ی ۳۹ هتک هنفرط ره ا :

 یبانص قلعتم هکلیحریمد ص وصل العو هتسدغاشنا

 رد ددعتم هدنسهبصق ره ناه بول وا یری لا

 جد یر هش راف هنیآ و ماج یک ینیدنلو 29۳9

 EY هني رلف رط و اس هتل شاد رف فراعم م ردددعتم

 . ردشم هم هدیآ م «بولوا یک

 كنیطسو یاشمآ | ۱ لايام ۰

 هبصق رب هد ز زفروک (سارودنوه) ا

 ہلا یلاعش ضع ۳۱۷ ۰ رک «ردەلكساو ۱
 یعافترا هزم ۷۵۰و هدیغ لوط _ ٩۲ ۶ ۸٩

 نی رحم ایرو مدینه نالوا 3
 . رد راو یسیلاها ۱۰۰۰, بول وا مفاو هدنلح اس رک

 -وا ذاتحما نايل تس رس یال نالوا مالغاصو عساو

 لصاح یشماق رکش هدنرلکتا كناکرب روکذم .ردشفل

 . ردهجهدایز ۱

 هدنوتح كنايلاتا (۸۱۱۵۱۲۱۵۵) | ەچ راما

 یحورآ)
 a ° كتاف کک 0 ی 2

 ا (وتنورت) 5 AE هدنرزوا 3
 .ردزاّو یشلاها "۸۰۰ تولوا مقاو

 مس 3
 ;Nit 161 ۸۱۸۵۰) تت لد هلوقت | هچرتاما 6

 بولوا ند رلماسر ایلاغا (۱۳۱66 1, ۰۶ ۹

 .یدرواشای هدایرالق هدنرلخش را ۱۵۳۰ كدالیم

 چ ۱۶ كنهسنا رولخ (۸۱۵۱0) ۱

 . ردیدب رلماسر یدل سه ع ۱

 ی

 ) )Amah0n16رخ سرق بره 

 ېدق ۵ هس وح لخاس تاتفخ ۱ هشوتامآ

 | هدعب انص .رولوا لصاح ید ناتو ,یادفب ا |

۳۳ 

 دیصق (نوسایل) موبلا یرزهار میسنا رشت ۱ نا هرو هب 1

  Eتالاا ۱

 «بولوا یزکم |

 رد رابغ ندیلاما لر

0 

 ا 3 رلیل هکینف ریش و .ردد ومشمهدش رڌ یس

 هه رهز یسهعهلا قشع تننسیلاها ؛ب ول وا یسهد

 روپشم هلرلنیا یرک دنیا ارحاو تدابع یر دا
 2ا ا

iدوخای (اج) یک هد هر وس ۳  

 .ردییدق مسا كن ریش (ةاج)]
 (,Amatitlan ناتینامآ د وخای ۱ نالتناما

 كنيطسو یاشما ۵ ب

 A ۰ كت رهش (هلاماوغ) و هدنسهعطق هلاع اوغ

 كدلایا رب نالوا .یانمه هک ؛ردرهش رب هدننونج هر
 لا اش ضرع ۱

۰۰ ۱۳ 

 لصا شوشیراق هلرلیح ز یسیلاها نالوا دن رادقم

oAردعقاو هدب ع لوط 5 . 

 ندل وک نالوا.یانه ریش
 . ردهدنب رق كل وک و هه زا لک (د وناشیم) ناقیح

 - ولک ؛ یضرعو ۱۲ یلوط كنلوک نالثیناما -- |
 ۱ روص ران اق ندر جاق ر EES . رده زبم

 كيوص .رارریدالقیلبا ينيوص كلوک «بوریقشیف
 قیلاب ع و جاق رب هدنحما «بولوا یار راص يکنر

 یعاش را ه ریه ۲ ۵ ۰ هد ونح كال وک . رونل و |

 ZE زدن ایشفا تل ف الا

 جار دلا ولسنک ۱۳ ۱ یو یونس «دب وقیح مۈ

 دا ابال, دم

 .رولوا غلاب هفنارف نویلم کیا یف هک روننلوا .
 . ردک هم ,نروحا رایج اس و ربغآ تیاغ یساوه

 ا یروا + ناد رک, هدنب هلج نامه .تیسل
 مس ۰ ۱ مس
 لنیطس و یاشما (Amaligue) | ا

 (ساږ ود وه) اد (هلاع اوغ) ۹

 كوق ر نالوا یانه نانلو هدد, كن زفر وک

 رد کو و هیصق ر :E هدنحا

 عا دن ز زاب هدشالو م ورض را د ۳

Nکرج را م لس او د  

 رب اع ىلامور (4 2 1271) ۱ یحوداما

۱۱ E BRA 
 ‹ش# وط هدنګ راب

 ها

 تایداو ار تاقو هد ۱ ۱ ۲

ال قلعتم هب هراس و مرا و
 تاک اق ر !EN ن

 . ردشم زاب

‘lle (Amador) 1ریهاج عج اتال ۶ ۱ | دودام ك  

 ۔ وهج (اب ر وفیل اق) و هنرع

1 



 ۲۸۸۰ یسهیعطس ةحاسم هک ؛ردیساضق رب كتر

 یکسا ینعی ایلاغ ایوک (۸002015) "

 لغوا 4 (نوبرب) لا رک هسنارف

 - امرهق لاوحا هدندنع رللوپناپسا هک ردنامرهق رب
 بولوا ىلصا كنوب

 هددالیم مرصع ىج ۱ بولوا لوه ینیدلوا

 رب روهشم ندنلیبق هباکح شل زای هدناسل لویاپسا

 دیملع م كني دا نمک

 ه دن ريب ڪڪ لالتخا هسنا رف (۸۱۱۸۲) ۳

E )لم یاشسا» ییعب  

 «بولوا e ندا روهظ هلیما « یررادف رط

 رد راوتمو روپشم كى یس هاب

 تمالس» «نکیا لیکو یوعد هدنربش (هلونرع)
CE Oهه ره شا  O 

 قوحر ندرلنال و هدنہاع كلروکذم قافناو ؛شلوا

 هغانروق ندنازاجم «هدلاح ینیدلوا شا لتق رلعدآ

 .ردشم رگ هداوزنا ییرع هش «بولوا قفوم

 هد ۱۸۱۱ «بوغوط هدنح را ۱۷۵۰ ددالیم

 . ردشعا تافو

(Amarapoura) jكنينيح دنه  

 (اتیمریب) هل رکید مان و (اعر)
 نالا هدهروکذم تکلع 4 1 رد رهش رب هدنسهعطق

 كن(ارمولآ) یسناب كتل ود نالوا هدکمروس تموکح

 ۱۷۸۲ كدالیم ندنفرط (یکاراتنم) لغوا
5 

 | هدو 8

 یګ درد

 ٤ هداعا هلن رهش (هوآ ) هنن قلهرآ 7 تخیاب ه دود

 ؛شلوا تا اهد هعفد یجکیا رب [رخوم «یردنل
 لق هغ رپش (یالدام) تڪيا هد ۱۸۵۷ تیامو

 ؛نکیا تب .ردضشفلوا درت روکذم رهش الا

 شف وب عماج یییاها ۱۷ ۰۰۰

 روهلیسالک ۱ ندشتاور كارا ایس یکسا ضع ینیدلوا

 یک یسیلاها «ه رکص ندق دقیح ندتس رک سم < هد

 . ردشلا نوکس یر وا زآ ك «بودا ت ب )بت هتخباب

 ءو هناخ ردق ۰

 تا

 ِ لب رپ (یداواربا) یک یربش (هوا) ید ریش 3

٤ e |8  
 بول وا عقاو هدنف رط ق ی لح اش رس یعل هد راسل

 : .رد راق و تادا ج وا ییا ند:( وا )

 اتسدنه (Amarakanlaka( ۱ هقاتقار ۳11

 ءردلحم رب عف م هدب رلطس و كن |

۲ 

 4ک

1 

 «بولوا یعاش را هزم ۲ ۰۰ تبیامو ۰

 . ردنا نام نداروا یرارم (هوس) هللا (هدابر)

 رد روس هل راتاهروا قص یرلفرط رتکا

 .رارقاب هاب رظن سدقم ع وب یرلینمه رب

 كدام وسر هدنسهرب ر درک

 و e | هیرامآ
 . ردیس هب رق (ه ورم) اضق زکر م در ِط

aهدنرلطس و كن هتیسکم (44206) )ق  

 REO رب هدنتلایا (الب و 0(

 لیخ «پولوا عقاو هدنعطاقت لحم كلداج کیا
 .رد راو ین هب راحت تیمها

 | نو نا

 اشرمآ هل وط هک رد ر همر طع كني ونح یاقب مآ

 كضرا هرک نوت هعهایم ترثکو  «یعنکیا كنس هعطق

Ur ۱ ۱ 

 ۳۹ و ا

 دنه

 < ردي ساضق رب

 ربا رلن و زامآ د وخای (۸۸۳۱۸20۳0)

 (Fleuve des Amazones) یعام

 بکر ت ند رلعرف قوح 1۳ قام ريا و ره رب یجشرب

 ۳ ET E دح رآ هدیر ره دل رلع رف و رویدنا

 هو یسهیررع لحاوس كنپیونح یاقیمآ .ردرپب

 كب هریک طیحم رحمو ندنلابج ةلساس (دنآ) نانازوا
 هدعب «راثآ یرغوط هلاش ادا .فلناعبت ندلم رب نیش

 هدنن ولج زا كناوتسا طخ .بونود یغوط هقرش

 ونج یاقرمآ نوت «كرهدیا نایرج ایزاوتم هطخو

 .رولوا بصنم هیسالطآ طبم رحم هللا قش یی
 e رب نود لج هدنتعسو هرم ولک ۰ یصنم

 «نزسقف وا باسح یرلانصشا كنسا رحم .ردهدن روص

 وط هزم ولیک 4۹۰۰ هفاسم نالوا ردقهنصنم ندنعبنم

 ةلسلس دن | هضوح ییدتبا لی هل رلع رف .ردهدنل

 ی ناه یک ردق هبی يسالطا طیحم رحم ندنلابح

 ۱۸ ندیلامش صع ۳

 یرلعینم
ELهدهساآ هدف رآ یرلعاش را هر  

 ہچاعس و یونح ا

 .رولوا 2 راف 4 یون ضر ع ۰

 ۰ ها ۲ ۰

 قباچ هلرادلالش و رلارجم لئام كب ندنلابح ةلساس دنآ

 دار «دجنشود هر هوواعساو نلیند (سونال) «كرهنیا
 زود كب «بویلوا یعافترا هدایز ندهربم ۲۰۰ كس
 یلزود كنارصک رسنایاب و: هدقاش ر

 ۱ یار هدتامز یاضیف تاغار هلیسح

 وا لصاح رلتلقاطب و رالوک قاط رب «بودبا عسوت
 . ر راقآ فوط هن رلیمنم یسیضع ند ربع رفو ؛ رول

 ویر) ندنرلعبان كنو زامآ هلیمما (انلشبم) صوص الع



 ؛ردراو یتعسو هزيم
 9 ندننصنم و یزنمولیک ۵ یتعسو 3

 ردە ولیک 1 هدنتل [ ك (مراتناس) هدر ي

 رب ییدنک ناسنا بوی
 و و هزم ۱۸۵ هدننصنم بول وا فلتم یکلرد "

 .ردهدنسهرآ هرم ۱۰۰ هلا ۷۵ هدراب را 3

 هلا یطسو دح وص ییدکود هبیسالطآ طیحم رح
 . ردهم تعکم ۱ - 7

 ضعب «بولوا لصاح رهغلاط یک يراهفلاط رک د اد |
 یدم كربکد .رولوتخوقو راهن وطرف قلتش كل هعفد |

 قامرا ۳ ا ا 1 اا

و 3 79 13
 . ردنا لیکشت 

 ۲۵۰۰ هل هد راقوب هزتمولک ۳۰۰۰ ندا

 هدنسقرلت ل كن رص  (اریدام)

 رس

 اب ر وک رانکرب وا ندرانک رب هدتسیقالت لحم دزرپ

 . ردنا نظ و ریکد

 هد هیات

 رنات رده ةتسرظو کارم لک ۱۰۰۰ 8

 ریکد هلیلایرج كنیراوص رېن هدنعآ هله بودا
 وروی) كنسهیلصا لاها اروا ندنموعه كنیروص "

 . ربلک هر وهخ نایلغ 7 ا ك یراک دد (هقور و

 قار هايس یروص كرم نوت لو هغامرپا وب
 لئام هنکنر لک كتسدنک . ءهدلاح نیدلوا

 ینیدشی راق جک كب ها را وص زار - کهن وا بولوا ضای ۱

 هددخاس یخ ر جد هرکص ندکدلک ود هرکد حک

 . رونل وا قرف هدنن روص یسدنقآ زوم یتاط رب ضاب

 قعریآ ندنرلسعرف ینیرللصا كراربن مظع هلو -
 ینیدلو عوقو هدنقح یرٹکا «ندنش دل وا لکشم

 .ام) ندا ناعبن هدنلامش كنورب یلصا كو یک |

 د رکو هنلوط درک هد هسا شفلوا نظ یر (نویار

 هدنرلفرط بونح كنورب «هسرلیقاب هنن رنک كنیوص
 نالوا یدات یرب (یلایاقوا) ناقآ یرغوط هلاعت هاناعب

 (نویارام) و یلصا كن و زامآ رارب اچ (یتاع روآ (

 شعب یما (نویارام) .ردیسا ر كو 8
 ههطق یکیدشلر هلا (ورغت وب ر) ك (نو زامآ ) هعذد

 .ارام) لصا «هددسیا شلربو ید هنمق نالوا ردق

 هنمسق نالوا ردق هبهجنشن رب هلا (یایاق وا) یعسا (نویت

 ورو «نوزامآ یراقو رهن هدعب «بولوا صوصم
 ۳۹۳۳۳۹ نو زامآ ید هرکص ندکدشل رب ها ورغن

 . رونل وا

 ام
 الشاب رالشاب هفقآ یرغوط هقرش یربن نوینارام

 .ام) و (هن و ) نلک ندیم (رودآوقا) ندل وص زام

 آوه) ندغاص هدیغاشآ اهد زآراو ییرارب (هنور |

۱ 

۱ 

 قش هلامش ندونج یور هدیغاشآ اهد یی (هغال

 هنب ندلوص هدعو «ېب (یلیاقوا) رک ذلافلاس ندا

 هدعد . ؟ ردنا دا گر ر (وان) نیا ند (روداوقا)

 هرکص ندکد رک ۰ رک هنایلیز زار هلحورخ ندنغارب وط ورب

 شا اهد 0 ضا ند (رودآوقا) ندل وص هن

 و «یی (آور) نلک ندندودح كنورپ ندغاص هدیغ

 ؛رل آ " (هروبای) ناک ند ( روداوقا ) هن ندو ص

 هل (سورو) ندغاص هرکص ندنایرج لیخ رو
 ندن رلهعطق (الئوزو)و (ایبمول وق) ندل وص اقاعتمو

 اهد زارب ؛ربشلرب هلا (یاجهرق) یتعی (ورغن و ر) نل

 كاچ جاقرب ندا قس ی (ایویلو) ندغاص هدیغاشآ
 نالوا یوب لا تنسالجو نالوا ید ندنعاقحا
 0 رو  (ا ریدام)

 «ی(ساتبمو ر) ننیا ندن رلغاط (هنایوغ) ۳

 ندلامش

 ناک ندب ونح هلا (یراپ) نتيا ندنرلغاط هنایوغ هنبو
 لیکبشت هدنصنم كغامرا هسیا یرارهن (وفنیسک |)

 نوحرب ره كرار و ] .رارولیک ود هچاخ ییدتیا
 هقشب ندرلنو [ .هلرویپ تعجارم هنصوصحم مسا
 نولیکود اهد رلیاچو رارېن كجوک قوحرب هنوزامآ

 ندنابرح لیح هن هدو ؛ ردنا کا

 .رلآ شیر (سونانان) دعا اقاعتم و

 .نرولزوا تبع قمب ناف هو تو

 هک «ردراو یلاح بیرغ رب كنغامړپا نوزامآ

 هد راہب كليا یسیلصا طخ ناک ندبغ یی یسیدنک
 نزا یرلعبات نلک ندلامش .هدلاح ییدلک هناضیف

 نیشیق ید یرلعبا نلک ندیونجو «هدراپب لوصو
 قوح اياد یروص كغامريا هلهجو و .راربشاط
 ك ررومعای ناغای هدهفلتحم مساوم د رک اذه عم «بول وا

 «ندنغیدملوا رب یرادقم كرارېن نربتک یناضیف ك رکو

 یرب هک «ردراو یم” وم ناضیف کیا هرزوا تیموم

 نرشت یرکید و «هنیرخاوا كناري زحندن لا دشبا كن رام

 ماود كدهنطساوا كنیلاب نوناک ندنرخاوا كالوا
 یجنکیاو ۰۱4 ییوص كغامرپ | فان طیف ی زی وا

 كنب رلناضیف .ریلسک و ردق هربم یا هدناضیف

 زوا رهن «یعوقو لرزج ودم «یدارطا هلهجو و
 صوص ا یلعو یسالوا كيسکا كني راراکز ور ملم هدنر

 ریس ییشلوب رلیوقو رلتاهل یعيبط هدنفرط ره كغامرپا



e 

 وا ناسا ا ل اود اس
 ۱ کی O E را
 زور یدک ود فسارع ربن . ررلی هیلشیا تسبیس

 هدنفارطا .رودیا لیدعت ید یتساوه كنفارطا راک

 زس فرط ره نامه هلا یسهیابنا هوق كنيضارا یک
 سد فو عفن كنهعونتم تانابنو ج اغآ نالوا شا

 -رانک كرپن «نکیا هل وب لاح .زامهنلوا فیرعت هسیا

 -وا زیا كبو كريس ك رب رقو هبصق یهدنر
 هدنوت كنسهضوح نالوا 31 هبایلپ زار بول

 صو صل العوهدور ؛ رد راو یلاها EE OE قحا

 هد وب ۰ ردهدایز ةبسن یسیل اهاكنب رلدض وح یک هدای ویل وب
 كنهراح میلاقا بیرق هیاوتسا طخ هل وب كرلیلاپوروآ

 ردق وا «بولک یرلیا ندنحا زما مدع هلیساوه

 نالوا دوحوم .ردهدقمامهنل وا هدافتسا ندو ر عیانم

 لقن نداشرفآو ند رایلاب وروآ هللا هیلصا یلاها قلخ

 هیلصا لاها .ردرامدآ زلم ج ورع ندرلیشژ ناتلوا

 (اوغاموا) (یاراوغ) هل رکید مان و (ییون) هجا ساپ

 رد رابع ندهفلتحم لئابق بوسنم هننراموق (ونا)و

 مو هک يربره ناھ او ولو کا
 .ردهدکشیوس راناسل نساسح ءهلغملوا ملکتم ۷

 هک ءردوش یبس كنسفلوا هیمست (نوزامآ ) درب و

 ا ا رخ رب ربا کت روز رسا
 راشعا تسمواقم رلنب د داق ماط 7 سم دنن رایدنک تقو

 ۳ هب روی 0 هب هبب ۲ "هدام ] .ید

 نوزامآ

ereحد مار رلف رط یب ونح ق  

 او مدس 5 ناب وب ( ۸۱۸۵۸0۵6۵5 )

 درک د هرق هلسا ون ایوک هدنحم ر

 .رویئلوا ناب یییدنل و مود ۳ ترا ند رلن داق

 رل داق 3 «هز وک هتاور 9 نالوا ندنلیبف تافارخ

 ییرادالوا كک راو نیشلرب هاب رککرا هراس ماوقا

 رواکنج رنو .یدررووی ییرربق نکلاپ بو آ

 نوسوا منام دن) اہعتسا| حالس «ندم رلةدلوا رلن د اق

 یراتداع كنا اعا قرەقاي ینیراەم عاص ایوک ید

 اما كران امره نانو راسو (لوک ره) ۱

 یاشو حج روم مدت ناو یزد راخم مقا و هل رلن و ز

 ۰ شع

 ۱ اق و و ین لبه وا درام رسب 7 رنک و هنن رلهاس رو

 رهطا ابو هب هب رو آ اقیش رال ود قلم را ورق

 سفاو اسدنغم « ربم زا هلکعا عیسوت ردق هنب رک د

۳۹ 

 ا فلز اوح ناتس زال ین

 دل را |

۱۵ 
 ست

ER MA ED ۳ اما 
  سیسأتو انب رلنوا یخد ینیرارهش (غولصایآ ینعی)

 یرلمسا كنب رلیضم ندن رهکلم نو زامآ

 درلن و «بولوا رر هد هیات و هم دق ا

 ا شط هد زاب هرایلاورپ شرا هرایا وب یر
 (دیلیستنی) نالوا شلدنا لق هد هب رام ندنف رط |(

 ( سیزنسلات ) نشیروک هلنیرقلا وذ ردنکسا هدیر و

 ایوک هقشب ندرلن و زامآ وب نالوا هدایسآ س .رد

 . ید رلشعا

 ر ك رلن وب بوش و را و زامآ هل و جد هداش رفآ

 یایسا هلطبض ینفرط ره كنيلامش یاشرفآ قلءرآ

 (لوکر ه) ینام رهق نان و هدارواو ,شمک ید هریغص

 تافارخ یرلقدل وا شلدا ناشی ریو بولغم ندنذ رط

 ی دیبا و

 4 كنايسآ هرزوا كمرو تيبس هراااصم و

 یررادهح و رولکنح یرلسداق هلیتفو هدنف رط ناتل وا

 ند ران داف فرصو یسوا شغل و موف ر نداق ید

 رداع اک یو نل فوات هب ودرا ر بک مم
 له ا ا ل کس لدالیف تح
 هدنتسایر تح ت واو کیا هدنعما (هتسالو) هللا (هس

 «بودا روهظ رس 3 ترم ند رل داق فرص و

 ناتسهج هک «ید رلشمالشاب هک ا تراغو امغی ینا رطا
 كب ردق هبه دنا عفد یرلن وب ( والسیمزرپ ) یلارق

2 N e 
  Uڅا كنايلیزارب_ (4205) س  Amكنايلی ز ١

 سا و هد رلف رط €

 هلیتسانم قلوا عقاو هد رارانک كنغامربا (نو زامآ)
EL همست رسا و 

 هک «ردتلایا رب

 یک یسهیعطس هحاسم

EESكنهسنارف «بولوا هرم ولیک  

 رکا «هدلاح نیدلوا هدنکلک وی یلثم قحش جوا

 بص هلا برغو لامش .ردنوشکمربغ ن الا یرافرط

 ردق هن دودح یابننم كنايلپزارب ندنرلفرط ییونح

 وزن وبا هنایوغ نانلوب هدنلا كن هرملکنا بول وا دتم

 هر کلم ایویلوو ور یداوفا ءایبمولوق ءال

 هاب رېن (هربدام) ندنرلمبات كن وزامآ (ةرش ؛ ردد ودحم

 ندن راتلایا (اراب ون اغ)و ( وسو غوتام) كن ایلپ زارب
 (ه راب ون ارغ) دن ید ندنفرط قرش لامش

 خراب ۱۸۵۰ هعساو هعطق و .ردد و دم هلی ال و ۱

ADLع(  

 تاایا ا م هدر وک ذم حران

 «بولوا یناضفرب كنتلایا (هراب وا

 : رد یخ وا داسا

 -وا یسلاھا ٥۵ ۰ ر هیتعسو ردق وا زکلاپ را



 -روا یاب شمهمروک ةطلاب یرافرط ثکا .بو]
 قاطرب یثحو هدنرافرط ضعبو «ردروتسم هلراتام
 .رردبا راذگو تشک رلموق "

 -1) كربن ویو هدنرانک یربن (ورفن) هک ؛ردیسهبصق "
 . ردعقاو هدنرق لغ ییدلک ود هتغامرپا (نوزام

Amazonas ( ) ایوزامآ * رب كن ورپ 
 ی رد

 . ردشغل وا وین رسا و هلیتسانم ققو هدنرارانک

 الامش یاب رلتلایا (هقراماپق) ابرو ( راتربیل ) ابو نج _
 -امآ ) كنایلیزارب ید فرش «هلیتروهج (روداوفا)
 یرلف رط اک .ردطاأاحو دودع هلییلاا (سا وز

 بول وا روت سم هل رلن امر وا یاس شمهمروک دطل اب

 یتیلحم كنور ةیعیبط عیانم «هدهسا لاخ ناه 1

 هدنفجهلوا یرب روم كا كنايند نوک رب هلییسح
EST۲۸ ۰۰۰ لوا هنس جاق رب یسلاها  

 هیصق (سای ویاشاش) یکم . یدیشفلوا نیک ردق

 قرشو «(سایاب) کور رو بول وا ی ۳

PET ۷3عدو رےہ  E 

 54٩ دالا لیق ءب وننا
 یادتا ی مکح كد هن رات ۵ ۲ ندنح رات

 ) رادمکح «نکیا رش رب یداع هدرا

 om هدعو ؛شلوا یرزو «قرهارق ینهجوت
 ا حا .یدیشقا طض ت ءا و یر وک ذم

 ورفو یننکرح و هلی راسجو لقعو ءللادع یکیدتیا

 | (سونانام) یزکرم
 ه٣ «هدنف رط تسوا E GD لع نالوا ١

۳۷ ۳۹ 

 ریش رب یزکیم اول عقاو هدنسیغ بونج هرتمولیک |
 كنبربن لئازوط ندنرلعمات كخامربا لینشی هک رد |

۱ 

 أ

 أ

1 

ہلا لامش ضع ۱
 " 

EE 
۱ 
۱ 

 هل ربن و كنباچ (وص ناقآ سرت) و هدننیع لحاس
EA 

RR ۵ 

 ۲۰۰۰۰ «بولوا عقاو هدعاشرا كلهرنم ۰۰ و

 گلاب ندن شللاها رد راو ا

 الماک یروصق «بولوا مور یردق ۱۰۰ و ینیم را
 جسم واتد نا و هدسوا درک راک وا

 یردق ۰

 « رد راو هعلق رب لاق ندم دق كاز هدنتس وا تكغاطر

 ك رارا دح هدم دق نامز هد را وب د نال وا رظات ه رهش 4 ۱

 سورک رکناهح رومشم یرادشخ نارا ی

 | یصم «نوهگیدتبا تمناع هدهبرج یاطعا هتلعوآ
 هدهشیا شوا طبض ندنفرط یرا دک ناربآ

 .یدشغا تافو لوا ندناعوقو و یتا

 .یهیسامآ ایو < یا" | یویسامآ

 جخاشمو ا۶ ش ع | تأشن هد پس

 هن رلیلصا ما ] GENE كاذ جاق ۲را ندمارک

 |. هل رو تعجارم
 ا. = . ی

 | كرش ۳ ویو هدننیالو ,نساویس هاش
 هدنتسیل امش ب ع هزام ولک ۵ 2

 یبهلکسا هدا رک د هرقو

 هم بس امآ

 NS تكنوسماص نالوا

۱ 
۱ 
۱ 

 یعار طقم كني رلتمضح میلس ۱ كن ون «هدهسیا شا تعاطا ضیع « )؟ ورک )

 .رویتل و واره ضعي شغل و صوصح هننفد

 لوا ديراب ناطلتس ناشلو یحاف هدنخا درپش
 عماجرب 7 كوي نالوا یسهدرک ان تاب رلثیمح

 لزوک ییا هدنرزوا درمنو هسردم رب هلا فیرش |

 ناو «بولوا رمش ود کسا كب .ردراو یربوک
 .ردینطو ك (نویارتسا) ندنن ویفارغح ریهاشم مدق

 ۸ دل ربش یک ینییدنلو هقيتع رانآ لیخ هدنفارطا

 كايق رب عقتمو برص هدنسیقرش بونج هزتم ولیک
 و ؛بوالو هفیئع را | قاط رب بیع هد رزوا

RLSهدنحا كغاط ندکیلد رب عقاو هدیه  

 هیاروا «هد هسود ریلی رک هب ه راغم ع سا و ر نانلوت |. 21 1

 بول وا د وج وم ینمصاب ۱۳۵ كنود رم ندیا قوس
 ۔ امل يقيح یدعش ءندنغیدلوا شاقیي فرط تسوا

 بول واتبنم تیاغ یضارا هدنراوح ل رهش . ردهدقم

EEك جد یسەرعف راعثا کا ییدشبش ۰ رس  

 «رولوا لصاح راهويم العاو یتیلک «بولوا قوح 0 شجا نسوق لرصم هنسالع و راع نانوو شا 8

 ناطلس زواب یربش هیسامآ .روللوا جارخا هج راخ و

 یلج «یک ینیدلوا
 ید كن راترضح ینا دن زباب ناطلس هلدح ناطلس

 هلءدس> قلواشفل و ی رالیص عا اراد هدن رلکلهدارمش

 ةلالتس .ردزیاح نهصوضح تینها هدیافع رات

 توش ةلالس هلئاذ جاق رب ندنناکدارهش ةياغع ةلیلج

 نالس رآ
 هرج میش یردب كنیدلا سش قآ «هناورپ نیدلا
 دجا نیلقثلا یتفم روهشم هلکغد هداز اشا 0

 جاش هو الع هچن اهدو اشا لاک یرد کا سسقش

 .راردن وخدم هدنراوح و غا یرہش هیسامآ ما ۳

 صم :اضتلا یضاق قلوم كنا تك « هقفلا ن

 نیعم ندهقجالس یارزو «لوا 3 ند ةيق

 ر «



 اما

 . ردیسأر طقسم ید كنا رعشو الع هجن اهد و كنبدلا

۱ E 
 ندا )

 بیکرت ینیالو ساویس .یعاجس
 «بولوا یر كغاعتس ترد

 قرش «فلغلوا ترابع ندنسف ىلامش برغ كتالو

 ندی ونج برع «هل یغاجمس داقو ندنتهح بونجو
 ندیلاش برع .هلیغاصس داغزو كنتالو هرقنآ

 یا راقامتس بونیسو یوطسف كنتالو یومطسف

 ثیناب كتالو نوزیرط ید ندنفرط قرش لاش

 .ردطام و دودحم هلیغاعس

 لغاط

 هرزوا تیم وع یسیضارا

 ید یراریابو هووا تدنمو لزوک «هددسیا ق
 «بولک ندنغاغس دافزو یرپ لنازوط

 ییاول «هلنایرج یرغوط هبیاعش قرش ندی ونج برع
 نالوا اول ر ڪرو «ندک دتا قش هناي ر ندای ر

 ا کج نک دک ندا كن ریش .هیسانآ
 خام ا وا تم غیا لی وک زا
 اورا یتسیضارا كناول رلیاچ ددعتم نلیک ود ندلوصو

 لیتیک «هلکعا لیکشت رلیداو تنم كب كردنا

 ك رلءویم سفنا هلنابوبح راسو جیرپ .هب رآ «یادغب
 اعات ید نظرا لارو .یولوا لضاس اوا
 E E E لیمو رم وبس تشنج
 هدنسهرآ یرلقاشس كياجو بوتیس «یویطسق

 هرزوا قلوا بصنم اکو .ردیا لیکشت یدودح طخ

 . ردبا قس یسلاعم ےس كغاعس یاج چاق رب ید

 هیساهآ سش : ردعقنم هباضق زکس ینآ هحور اول

 «قیدال «قحاعع «یزوا دی «یربیوک «نوش زر

 کرم ننغایتس ی یساضق | مارا
 یی ونح قرش كناول بول وا ی E ی

 | ندلح رب قلغاط طاع هل رهن نا زوطو مقاو هدنمق
 قوت ض هل رمش ةا نالوا اول نگه ر راب

 ات ا هد : ردك رع ند ەي ١ یاو نانل وا هرادا

 . هن ذا « نه < ی هبآ «تارب و قا.هغو کا سا

 «قحالشق لزق «تسزوط «

  Eو شفا او یرصامآ ۰

 قرش هزنم وایک ردف ۳۰ كنيط راب و هالیساضف نیط راب

 هب ل یک هیح ات هدنلحاس ریکد هر ه دنس ام

 | كنغاجتس یو هدتالو ینوبطسق ]

۳۸ 

 ۱ لات ضرع 2۷ 4۵ أ

 هدنوک یکن وک وب
 :هدهسا دبصق رب كح وکی واح ییلاها ۲ ۵ ۰ ۰ .هگلاب

 یکی دق مسا «بونل و رو ك وب هدع دق نامز

 یردارب كناراد یرادمقح نارب ن رد (یرتشامآ )

 بولوا 33

O NT Ub E 

 یک را ی یس ریشه د (رایشوه) ايو (ریایسقوا)
 ایو ( یرنتسامآ ) نالوا شمراو دنیرب ردن راسن رپ

 ام یاد
 هب ۳ نالوا شعاز وا هنآ دریک د هدعق وم وا

 : یدیشف وا ات ندنف رط (ه رمشمه)

 دصق هد.نعسا (سوداسس) هدن زاغ و كنه رب زح

 - وا ]) یعدق عاش روهشم كناب وب هک «یدنا راو

 د زاغوب كن هبصق وب . ردشغ وا نکا ندنف رط (سو ربم

 . نوک وب هد هسی دنا راو اين رر هدنف رط ییا ره

 شل زو یدس یک هدنف رط لامش كتر ندنایل ییا و

 . ررلعتس یر نکلا «ب ول وا كورىم «ندنغی دل وا

 هقیشع ۳ قوج ك هد راراوحو هدنحا كن هبص

 .افلوا قیقحو یرح ندنفرط ا ؛قونه «بونل و

 درراوح وا بولوا كلشيا هعفدل وا یناهن . رد رلشم

E |هدنح رات ۸" كن هب وب ت ریه هیصق و  

 حف ندنفرط یرلتیمح ینا دع ناطلس تلا وہا

 قالا هبهينافع كلاعو
)Amak( Eارم هتسهدام « رکامآ »]  

 ]. هلل ر ویب تعح

Eریازح كنان و ل 5  

 - هطا (هروامایآ )

 هبصق رب هدنح وا رع لامش كن هطآ و و هدن س

E وا 

 ل دنس هوس

SSE AE 1یسه رادا که كنه روک ذم هر رج 1  

 و یاس ۱ ی یرماما بول وا
 دیصق رب سبب . رد رمغآ یاوه لغت وا عقاو هدلحم

 یامل و « رد راو یسلاما eS نکلا تب ولوا

 . زددعاسم هنلوخد درلیک ح وک قحآ
(Amakousa) ۱ Eبونح كلاي واج  

 <« ردیس هطآ 7 ناک ا بع
 (یکاساغان) و هدن ع كنس ا 5 از حج (ویسویک ) ۹ ۱

 (هراهس) «قرەلوا هدنسیفرش بونج كانسهریزج ۱ هلیتساش و تراک كنن را رسو هويه چاسا اضف وب
 هديل ضرع 7 كن زرفروک

 ویه) بول وا هطآ رب نوکسم كن و تدنه . ردعفا و

 .رودیا لیکشت اضق رب قم هنتلایا (وغ

 كني ونح یاقیرفآ (۸:۵104۵) | ۳
 نانلوت نک اس هدنس هیف رش .تهج 3



 ۶ AM 7 نا نا ی نم ی ین سس زن و یا نت یا شب یک OEE EEG یا ناتو یا نیت ی نکس نی تک نا سو و یا ی نو ی و نسل نیا و

(Amak) قامآ دوخاب و (Amager) E 

 لحاس یسهرب رج (دنالس) كن هق راع اد

 EN جوک رب ناک د ی راق تاسف 6
 رب كغابیوق نالوا یی كنهقراچاد

 ردق هرم ولک ۱۵ لوط كندطا . ردهدن رزوا كن وب

 قردیلوا باسج لخاد یسهلم كغا وقف بول وا

 لوا مصع چ وا هک ندراو یسلاها ردق ۰

 ندایلماف یلکناف ۲۶ نالوا شا ترحه هباروا

 اہ .راردهدکلیوس هعکنملف نالا بولوا دل وتم
 .اصو ج رک بولوا قلیعقیلاب هجاساب یشیعم كنسي

 یک راب

 هدنسبس راق كنهطآ وب .راردا e جد نو

 , كج وک اهد هدنسا (موتلاس)
 . رد راو لانق رب هدنتعس و هزيم ۸۱۰ هدن)

 0 و | اعریک اما

 (وحول) ناک هدنسیغ بونج ]) مس«
 تم ولک ۲۵ ندنلحاس ییغ بونج كنسهریزج
 رع مطس هک , رد راهطآ كچ وک قاط رب هدهغاسم
 «قرهلوا هدنتسسوا كنايق مساو رب نانل وب هدنتلآ
 عقاو هدنسهرآ یلامش ضع ۲۰ ۱6 ۱۲۰ ۸

 هطا ون رلیلتیح .رردنوکبسم كيو تنم «بولوا

 ٤ زرید (همایموق) رایان ویابو 6 یوق] ]
 . لرد روک ذم هيما (اما ک ) ید هد راهطبرخ ضعب

 ینادناخ رب كرلتوغ یکسا (۸۵۵۱6۶) ۱ لامآ
 «بولوا ززعم ك هدن رادنع ۸ «یدا

 مکح هرلتوغورنسوا هدیدالیم صع یجتل آو یعخشب
 قیرالامآو هتوسالامآ :قیرودوثت هلرارادکح ندا
 . رلیدا ب وسنم دیادیاخ و

 E رال ۔وکح هدایاپسا (۸۳۵2۱۵۲16)

 هنح را ۰۳۱ ندنخ ران ۱۱ ۱ لدزایم. بول وا ندر

 رلت وغی زی و ندا تم

 نروس تموعح هدایلاتاو ؛شمروس مکح ردق

 دکح ك رات وغو وا
 قرهلوا هدنناصو تحس * كش رود

 هلکعا بحاصتو لاخدا یبهذم كس ونایرآ هتساکلا

 هسنارفو یسهحوز نیتسیا كمع زاو ندکلکیل وتف

 کیدتیا رجز ی (هدلی ولق) یریق كسیوولق یلارق

 هب هب رام هللا (تربدلیش) یردارپ كسیوولق نوجا

 ون ند ال وا ید دوی و یرا

 یدیشقیح ةت

 1۹9 «بونل و هطا رب

۹ | ۳۵۹ 

 رب كموق نالوا شو تربش هلسیعسا ( رفاک) و
 . ردیس هبعش 3

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

۳1 
 یر ندنس هعس یک هد هب راح یاننا ءبوشی وط

Nوربس وا ۳ ر هت  - 

 ون كوي یرادکح د هس

 یدهعیلو كلا یوم بول وا یربق كق رود

 كشرود وئت قیرتواو ؛شمراو ه (قیرتوا) نالوا

 هايد ندهتنوسالامآ هلکعا تافو هدننایح

 دولت «بولاف دیهعلق (قیرالا1) حوا ترا
 قرهلوا هدنتلآ ۳ كنسهدلاو هدنافو كقير

 والم: راد جک و 5 ەق | شلوا رادکح

 هدنموکح هتنوسالامآ «هحشدبا تافو هدنخم رات ٤

 هرکص هنس ر هسا 9 شا كم رشت ی (تاد وعت)

 یوعه هیایلاتیا 4 (راراب) . ردشعا قانحا یتسدنک

 .یدیا نوحا قلآ ییماقتا كتانح وب

 3 کل اهر «بودا دار یندع و قر تسد

 .یدیشعا رب زو هنن دنک ی )ر ود ویساق) نالوا

e رىطا سا ) ۵ 71 U 

 2 (سوسیلم) یرادمهح تک هروک

 (سوز) ههل الا وا نانلو لفط ایوک بولوا یربق

 شلنسب هل د وس یک یییزاشم ینعی ی (زنی وژ) دوخای

Eرویم ۴ یزوخ ورک وبا  
 ندنتنکرب دیک ترنم كلدن رک لاصم ون .شل راقیح هکوک

 .ردهانک

 هننافا رخ امور سا ۵۵۵ اما
 7 هدع دق نام ز هر ۳ ۰

 كنامور ه (سولم ور) نالوا 1 دل روک ذم ریش و

 4 e رب یواح یتسهلبقتسم لاوحا

 ىا ( هرادنهاک یک كنو

 .یدرارد « هیلبس بتک » هراباتکوب ءندنکیدلربو

 هدنشرح رب كنب (لوتییاق) امور ًارخ وم رلباتک و

 . یدیشک اب

Ll 
. 

 هلیس ) . ردهنهاک رب نالوا

 -رف) هدن رلف رط كيدن و (۸۱۱۵۱۱۱۱۵6)

 ی ٩۱۹و ج \ كس رهش ( لو

 یناضعا پول وا ینادناخرب شلو ترش هد رار صع

 رعش یک لینروقو تسیتاب «ناوج «مورج هدننايم
 ۲ یودنک راس سس ی اناپشا هایم

(Amalteo) |فا ند راماسر كيدو  

 2 و را بول | | ويلام

 ردشعا تاوو هد ۱6۸۸ و

 هدنح را ۵

 یی یردارب



۳ 
 یک (ویوطن) ینکیو (ایلیتنیک) یریق «(مورج)
 درو اه رهام هدقلفاشر

 سصع یچوآ نوا Amalie | تب لار
1 / 

 ۲ ولو نت ایهر یدالپب ] سم
 (؟وریبل[) كنهسنارف ندنفرط (ناسونبا)

 . ردشم رب دشیتب را

 یعحوا

۳۰ 

 ۱ اع بیلص لها ر هدنېاع ران اتستو رب یک هدنرف رط

 فعل وا ندنس هلج ك رلن ال وا

 كنهسنا رف بیا عج ی رع بیاص

 ا هکتعا یسهب ر

 لها كي زوکیا

 ۳ امد كفس قوح كو ات ییرلفرط بونج
 [رخ وم «هدهسیا شعاغوا هنیضغ كنا ندنخیدلوا
 ؛ شغل وا عیف ر ید هعاس ویقسب E وفع

 «هلیقوس ینلراوخ وخو بصمت هرکص هنس جاق رو
LONیک هاناسا مهر زوا کتیا مرا  

 2 یر مر ریش را ادب رفت شام دید
 تر توذ هدنح ر را ۱ ۲ ۲ ۵

 ابیحم رب) هدنن ونحكنايلاتنا (4۴1) 1 نلامآ

 ا (هنرلاس) هدنتلابا ( (هرو زییح ون

 وانو هدنبع هزنم ولیک ۱6 كننرپش هنراسو هدنس

 -روک هراس هدنسیقرش بونح هرنمولیک ٤5 كني

 بول وا هبصقر هدنحا كنیداو لزوکرب رظان هننزف

 یاچ كحوکرب نک ندنحما .ردراو یسیلاها ۰۰
 زو دغاک هلا هب رېشو هب رقم . روی دا اتسا یتسیضارا

 دلیتفو «بولوا رپش رب یکسا
 رام تیلص لها .

 . رد را و یرلهش راق

 یدا كوي كى راش ٽيمها

 تاک را ران ایتتسرخ چ دا ریش و هدننامز یر هب

 قلهرار E .یدا ندن رک ارم هلج یرلدب رف س

 ضعي تقو ىليخو ؛شا لیکشت تیروهجرب لقتسم
 ۱ هرادا هال از زایتها

 ۱ لاما

 ۷۱۰۰ كن ریش (هنیل دم) کی ایا ات هوا نت د ر وهج

 مد و

(Amalfi)یک كنم وح یاشممآ  

 (اکویت )۰ ندنسهقفتم ربهاج هطان ع

 دع ر فال هم ار ۷ 0 ی 2: لاک هرم وا

 مالغاص تیاغ «یسیلاها ۲۷۲۳۸ «بولوا عقاو

 . رد راو یرلندعم اغ لزوک هدن راراوج و یساوه
 اماما ۔ونج یاشمآ (۸۱۵۱۵0۵۳1) |
 | و سورحونام) تایبزار هد ا

 ندنسهلسلس (ونالاع) رک ۵ E عاطرب هدنتلایا

 هذا كل هزنم ولیک ۳ ی یغوط 4 ونح «قرولب رآ

 یجمدب نوا هلعسا وب

 جد ا ت زارا (یآوغا راب) هللا
 ندغاط و - .روبدیا لیک بشت ینطخ هایم میس

 وغاراب) هرکص ندنایرج كاهرتمولک ۱۵۰ «هلاعب
 .ردام س رایسا ول ید 2Y نایک ود هنغامرب ۸ (یآ

 - الیم یصع ىج آ نوا (۸۳0۱۵۲) ۵
 نفس زدم اتو و ۹قایالا شماشای هدید

 تییط ر هدکنلف هدن دالیم صع

 سست دل ون ندانآ چاپ هک «یدا راو ید

 قلم هرانتو و E ل ۷ ۵ رامدآ نغاص و
 ودشمزاب رب اندک .ضع

 اب را

 یرکد (این ریث) E كناصق نكر مو

(Aman 1e4)۔الف) و یایلاتا  
 هدنساصف (هلوناب) درس هعط (ایرب

 یسیلاها 32 ۳ «بولوا دیص ۶ عقاو )ها

 .ردراو یس هعلق 04 0

 هدیونح یایلاتا (4 1 1018) ۱ هو و

 هدنسا و تلا یا (وننه+ یت 2 ] وقسا)

 هبصق 9 ه دنسدن یع لاش هرم ولیک ۲ ۵ تل ایا هک و

 (ان)و هدنکنا قرش كنلابح ةلسلس (نینآ) هک ءرد

 ۸۰۰ «بولوا عقاو هدن رزوا یرب ندن رلعات یرپب

 . رد راو یسیلاها

 ۱ سوناما
 1 . هل روپ تعحام دا

 یاب رام بیلص لها (۸۳۱۵۱0۲۲) ۱ روا

REAلو  

 -ود و) نر یردارب «ب ول وا ند هیآسصت ل ولم

 الا کهدنتالو بلح (415)

 « یغاطالا»] . ردیع دق مسا كىغاط

 نالوا شعا طیض ی

 ندتخ رات ۱ NIY ام «قرەلوا تل 1 (نآ

NMمکح هد سهد و ؛ شم روس موم كل دهن رات  

 یحصو دهع دقعنم ها هيب وا تلود نالوا هدکم روس

 حج الصو نیدلارو «ك رهدنا زواح ه سود ابا ضقت

 اب ولغم «هددسا شعنی وط هب هب راع هلا یوا ندلا ۱

 لها رب ند یکی نداوروآو ؛شفوا رابحا هتعحر

 هل وا قوم «هدهسا شعخیلاچ هنبلح یسود را تیلص ۱

 ۰ یدیشماه ۱
 یر راد هلیعا یر وامآ یعنکیا ۱

 ااو هک (ردراو ید
 ا سیر ارابتعا ندنخ را ۱۱۹۶ كدالیم ءقر
 دافو كربه یرادنکح سدق هد ۱۱۹۷ .«نکیا یر

 سدق (سا .هلکع ا جوز ى سەوز هس رزوا ك | (هناراب) . رول وا ۱۳9۹۳ ه(یآوغارا) بوازوا هد



۱ 2 a 
 | ب م

 هلدادما كيلص لها ءهدهسا شوا ا یر ر

 ۱۲۰ ۵ «بویمهلوا قفوم هكا لوخد هسدق ربارب

 . ردشعا تافو هک زات

 -A وا تله و واس 1
 ن E de ا ۱ ید 2

 كن هسنارف ؛بولوا ندنساکح یدالیم صع یکتا

 یرلس رد فوصت عون رب . یدیشغوط هدنسهطخ هرت را ح

 رکفو چا ا لوید نادرک اش را 8
 ییالوط ندنقفاومدع ه هناصذ دباقع كنم داقتعاو
 .یدیشلداعواهبازاجم ندنفرط (ناسوننا) یچچ وا ابا

 -Amalaî, A ( یوهامآ و وخات ۱ یاهاما
 .ارح ی ہ دن ونح كنايسا 35 7

 سس) ب وسنم هنقاط (یرهطا ك ولم) ثاطیح رح رب

1 
3 
۱ 
3 

RIPEلاو  
 .ردهدنفصت تح كرلیلکششف «بولوا عقاو هدیقرش

 (یایافوا) كنور (۸:۵ز02629) ) ۳-7
 لما لاها بنا ما هدست

 . ردم وق ۳ ندنسهع دقا

 آاوقا) كني ونح یاقبمآ (۸۳۵۲۵۱0) ۱ اسا
 5 هدنتلابا (نویل) هدنش ر وهج (رود 2

 دمآ) «هدنکنا رب كنلابح ٌةلسلس (دنآ) هک «ردهیصق
 یر لندن با یر ابا گود هنغام ربا (نوز

 كن ره ( وتِک )و هد رزوا

 .ردراو یسیلاها ۱۰ ۰۰۰ «پولوا عقاو
 ۲ (Sierra d Ambalo) یمهلسلس ۱ وتابما

 2 را هدب ونح یاقنیم

 - هلسلس (ایکت وقآ) هک ءردغاط رب هدنتلایا (هق راماتف)

 عقم كا .رینازوا یرغوط هبونج .یردا رآ ندنس
 یرادبعش «بولوا هدنعاش رآ هوم ۰ 8
 . رویل و رلیدا و ضعع برص كب هدنسهرآ

 | یلیآ
 یعب هدنفرط لوص كنسارجم یغامرا وفنوق بول

 ی ندنصنم كغامرباونو هدن ونج"

 (رودا ولاس ناس) اکو رلیل 1 ليل ریکتر رو . ردعقاو هد راق و

۳۱ 

 بول وا عقاو هدنف سس

 ب ما
 هک «ردهیسضق زب هدتکاع ( هل وغن ۲ ) نالو ما

 كنب رهش (هدن اول) نالوا یکم كنهروکذم تک

 یربن (هلولول)و هدنسیقرش بونح هزام ولک ۵
 هدعقوم رب لزوک تیاغو عفترم هدنب رق كني لحاس

 و مبا هرلیلرکتروب هبصقوب
 تالوصحم بول وا ی رک كناص عماج یییاها

 ۰ در وپ لب راک اتش و

 هدنسب علامش كناتسدنه (4۳418) الا 1

 7 ر یزکمم تلایا هدنس هعطق باجب

Eكني رپش یهد و هدنکتا كتغاط هر الاه  

 ۳۰۳ .هدنلاش هرتمولک ۲۷۲ هیقرط لوت رمد

 لوط ۷۲۸ ۳۹ لا لا ضرخ ۳

 .رد راو یسیلاها و

 .ابمآ بولوا قحم هنسهرادا باپ یلایا الابمآ س

 E | یس هاج كنەزىلكنا هاب رااضق هباید ول و زاهس ءال

 ردق ۰ ۰ . ردعقا و

 رد واح یس رقص تاموکح (علناس) نانل وب أ

 | وغن وق هدي رع یاق رفآ (۸0۱۲۵6۵1)
 | -وا ربش رب نالوا یزکم تاکو

 | هزدولک ۰

 رک نانل و هدنسهرادا كتهرملکنا هب یرعوط ۱

 قاموقو قم یتهح ب كايا |

 ۱ هدنب ونج هژنمولیک ۰

 ۱ كت ر وهج نب

 ح وا
 هم ولیک میر ۱۰ ۳۹۰ یسهیعطس هحاسم كناضق

 یسیلاها . رد راو یبیلاها ۱۵ E بول وا

 . ردمالسا لها اموع ءب ول وا بوسنم دنسدح (تاح)

 قرش «هددسا

 | هنابآ
 بول وا هیصق 4 هدنحا

 اوج كنف هطا هواح ساز

 ا e 0 هدنر

 ٤ رد راو یسلاها .

 د ی

 یکی كني ونج یاق مآ (۸۱۵۳۸۱۵۳۵) ۱ الامآ
 كنتب راوهجس (اهل وت) ء دتسهعطق هطان رخ

 هدنراسب لحاس كنن بن (هنلادغام) هک «ردیسهبصقر

 «بولوا مقاو هدنرق یصنم كن ر (ویح ر ۱و

 تیک هدنراراوح .ردراو یسلاها ردق ۰

 ریغآ یماوه .ردروهشم هلی و و نالوا لصاح
 : ردیلهعیض و |

 هدنتهح برع كناتسدنه (۸۲۱۲۵) ۱ 17

 فاز دم لیفت منش همطق اه هویج ار )

 | - ریو ینمان « یربش وغنوق » یڼعب (سوغنوف هدن و)و "
 2 - رد هو

 لحاوس كناش رخآ )Am(24( ۱ دارا

 عقاو ه دنس هيب ۵ بل ریکترو بولوا

2 
i 

 هزنمولک ٩ كنب (رویاج) نالوا یزکم ییدعش
 هزبم ولک ۰

 -ویجار هلیتفو ریشو .ردرهشرپ بارخ عقاو هدنرغ

 كن رهش (هرکا)و هدنسدق ریش لامش

 ازفاتربح بو وا یتخاا و یکم كس هعطق هنات



 ی ما
 < رل ارس «دناعم قوح ك رار دال وا عقاو هدعف وه رب

 «نکیا راو ید هعنصم رای و هينا راو تاس

 هدنح را ۱۷۲۸ لدالیم

۳۹۴ 

| 

 | -وا لقن هرویاج ٽڪا

 ۱ ه روهشه هیناو : شلوا تا رخ «ب وااق یلاخ دلعفل

 : ردشمکع هح یهاکترابز كنيح ایس یر هنارب و كنس
 عز یسهدلاو كناتناک ندنفرط رودنه یعسا لصا

 بول وا ( ابمآ ) هلت ست هنعما كن هب ذاک ةهلا رب نانلوا

 سا ببار

E 
۰ 

 .ر دیظانع كنو ی

 تهح كغلد وان رآ (4Ambا216)

 ًارخا «بولوا عفاو هدنس هړب ونح

 نامز . ردیم دق مسا كن رهش هد راد نانلوا كارت هب ات وب

 تن روق «قردنل وا مشت ندنق رط رلیب اب وب هدع دو

 .یدنا ندنناکلتسم ك ریل

 شغل وا عیسوت یلیخ ندنفرط سوتسوغوآ ا

 تا تك رهش (سیلو وقی) هدنن رق هزور ا

 » هد زان «| EAS باغ ا ه رکص ندنسدس

 كن رفروک هد ران SE | هر وب تعحام هل سا دام

 601/0 ۸ 5۲4-) یرفروک ایک اربمآ یعدق مسا ید

 . رد ۵

ETكن هسنارف ۱  E 
 هبصو 7 یک اضو هدنتل ایا (مود

 (EL O URE AI مرد
 «یسدادعا بتکم «یسلاها ARES «بولوا عقاو

 شاد دغاک «یزلهط وا عیانصو تارا «تعارز

 .رد روهشم یربنیب .رد راو یرلهشرباف هریاسو

 رباود ۵ «بول وا تک ند هیجان ۸ یاضق

 عب سم NES ی” هيڪطس ۾ هاا ردعما < ید دلب

 .ردراو یسلاها ۸۱ ۳۱۸ «بولوا هرم ولیک
 ماش ر وا) كنءرب واب (۸۱۸۲۵۲۵) رب 3
 هل ء رد ریش رب یزک ر اض ا ۳0

 اچ (سلیو) نایک ود هنن رپم (بان)

 لاش هرم ولیک - ۷ك رهش (هنوپسینار) و هدن رزوا
 یسلاها ۰

 ن رلعد ات هب وط

 د دعم بول وا عقاو ه دنسان ع

 «یسهاخهتسخ ۷ «یسهناضتل ءیرلبتکم عونتمو

 «نونوب جاق رب «یسهقیرباف هسا رب «ی ¢ ےس هباخ را ۳
 رب و یراهش ر اف یدغاک نو واو نلتسروب «دفصاب

 رهش ردراو ید هعنصم ذأ قوح

 ؛ب ول وا ظطاسحم هل رلح رب ماط

 (بان) روکذم ۰ ردرطتنم و

 رو هلروس ر

 EL اار (سلیو) 9

 ن دکدک لاا 4 ریل امو ر

 «بولوا مد وارد ۱

 .یدیشمها لوبق هدا |

 یو ردق هربش و نده وط رای قفوا ال بش

 هدزاغاط یهدنراوج .راروبدیا لیهست تراجم
 .روینلو یغاریوط نلسروب ها رلن دعم روکو ریمد

 راد ۵٩ «بولوا بکرم ندهیحات ۲ یسیاضو بس

 علص VY یس هیڪطس هحاسم .ردعماج یهدلب

 . رد راو یسیلاها ۲ ۰

Ambergris 

 1 ا دیالسا سرخ ربمآ

 ردهطآرب هدنزفروک (سا رودن وه) هدیطس و یاقرم

 ملات ده یا ئایا e ند اکی سم كن كن هزیلکنا هک

 او, هداج ضرع 4 یور (فیر) نالوا

 ر ° یطعو ۲ سرقت یلوط .ردع

(S* Ambroise — e 1 
 ارم دنتسداف 6 شویسورهآ 9 ] تا

 [.هل روی تعح
St ۲014۵ — iu | 1۷ 

 دا دل رلکیل وتق ا دیس

 ۳۶۰ كدالیم «بولوا ندسهیاحور یاسور یکسا
 كغ سلاو (ایلاغ) یسدنک .ردشغوط هدنرلخ رات

 «هدلاع ینیدلوا یاقاق (یروغلل) «بولوا لغوا

 ندنف رط یسیلاهآ نالیم هلینهح یتاقحو قالخا نسح

 لیخ هدهیبهذم روما .یدیشق وا بانا سویقسب

 - الس ءیسویسود وت روطاربعا كره سوک تدش

 «یالوط ندماع لف ینیدلوا شا عاشا هدکی

 رافعتساو هون هددم تدمو ؛:شعا د رط نداسیلک

 «ب و زای راب اتک قوح 11

 راد دتش او ا ور یرلرویقم لا

 ا نالوا

 اال نا و2ا دا لوضصا را صوصح

EST EE تادابع 

 هدنتش ۷ تان فا لوا نوناک ینیطرو : . ردیقاب

EAE RSجساو وكى اش هيمان  

 یخ دب نوا دال م هک ءردراو هناضتک رب لیمو
 سشیسأت ندنفرط ایمورو قیردرف لاند راف هدنرصع

 نانل وا دع یساحور "یماح كن رمش نالیم «بونلوا

 ۱ دست رسا و هاتن ۳۳ (سووس و رمآ تس

 . ردشغ وا

 مس

 ر ربما
 نه

 ۔ ع لحاوس كناش رفا (۸۲2)

 ۱ تن هو و وغن وف عقاو و دنس هيب



 هک «ردهلکسا و هبصق رب هدند ودح یدک 4و ِ

 كنیربن (هجول) و هديب ونج ضرع ۷ ۵۰ ًابیرقن

 كاشفا لا كا>-اوس وا بول وا عقا و هدنبصتم

 یرلقداعوا ید درارواو لو و ندرت

 2 نالوا یرلبحاص كنهبصق وب .ردندن رام

 ک رو راماکعتسا ضعب نوحما هظفاسحم یرهش ریل _

 ما ان یتموکح زیربمآ  .ردرل شا انب یو

 ند هب رق ردق ید نوا هدنراوح كنەلكسا و تند و

 رادیکح . رد را و یسهلیبق و كح وکر بک م

 هدنس هب رق (هزنابیک ) یراسیرندیا رفت هلیناوت

 . ردا تماقا

)Ambrym( 1 :الم) دریک طیحم رع  

 :E رق

 هديا ضر ۱۹:9 "هک مرد كنب راهطآ

 عقاو هدنقرش هرنمولیک ۰۰ كنسهطآ (ولوقینام) و
 . ردهزتم ولیک ۸۰ یس» راد طی بول وا

 ه ردع ور نه یسیضا را :ب ول وا نوکسم یلیخ

EE 1والبآ  (Ambla, Amblau) 
 ندطیح رح رازح یکه دن ونتج ایسا ) ۶ 2

 ۱۹ كنسەطآ (وروب) «بولوا یرب كنب رلهطآ كول

 ۷۲ ثنسهطآ (نوبمآ ) و هدنسیقرش بونح هرم

 راک

 . ردعقاو هدنسسع بونح هزفع

ES۱۳۵۰۵۰ دا  

 قلغاط بول وا هدنلا 4رلیلکتلف .ردهدیقرش لوط
 یسیل اها زکلای ‹هلغلوا هطا رب تبنم زآو

ey. 

 اکالما

TESردق  

)A melak ¡8( ۱رلقغاب » هعو ر  » 

 یلاعتسا هکر .بولوا كعد

 كيا .بولوا لتیمهاو كوي ىليخ هليتقو .
  امز یرالالتخا نانوب «هدهسیدا روهشم های الوصحم

 یسیلاها ردق ass بول وا بارخ هدنن کل اب

 اد یضارا نالوا درت هاو اربخا .ی 8
 رد هدنلخ

 عقاو هد ربیک طيح رخ (Amblan) نا ۱ ۲ مس

1 
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 «ییردنلوا دانا سح نوح رامبنم هقیتلو یسعلق | قرش لام

 ب ما
 ۳۲۲۰ و مقاو هدنصنم كره 9 یانه

 ی

 ردب رم رب كنهقیعلب (۸۱۱۱۵۲۵) هوالبمآ

 3 ر) كنهیسورپ هایمسا (لمآ )

 O یع وط هب ع اعس ندنغاط (لسا) هدنتلایا

 هرکص ندنایرج كلهرتمولیک زون وا شب یرکی «قر
 (ماس) « (هژداو) و ؛ررک دا (ءمای) كندقياب

 انکا یخد ینیراباچ ( هلال ) و
 ندکدتا لیکشت یسلالش (وق ك وي) نشود ندعاقن را

 (هن روا) ندن رلعبا یعامربا (هزوم) ندغاص .هرکص

 هدنل وط هزنم ولیک ۵ . رولیک ود ةا ره

 كل هربم نخ

 یسارجن

 یزراتک ءهددنسا ن رد و لقیٌسال وط كى «بول وا ۱

 ۹ نکلا تكنسا رحم E زاوتبف رب ا نایاش

 . رد ا واف ریس ھو رام واک

)Amboise( 01كنهسنارف  ( 

 ٤ دل (روت) ااا (رآول) مم هر

 رد هبصق ۳ یکم هیح ات مال هزم ولیک 3

 ا عقا و هدن رزوآ یتطح لو رمد د ندي ڪ

ISیسهعلق رب یسا ر وشم هد راو «یسل اھا ۰9  

E ۳یالومصم تي  aرد راو  . 

 ترا هدنساّهق دجکی كالا

 ھا شهدا روا ندا ی
 ار

 بتونح كناتسدنه ( ۸0۱۲0۷0۲ ) | 1 ۱

Eقم هنسه رادا ساردم هدنف رط ۱  

 كساردمو ۰ ا كن ریش توک راو هدنتلابا (توک را )

 .بولوا هبصق رب عقاو هدنغ هزم ولیک ۲
 رب هاگنراسح و: لزوک یسلاها ۰

 د رزوا كايق رب عفم ی
 . رد راو یسهعلق ر روهشم هلیناتم

 ۰ رد را و

 ی هدنتس وا ءبولوا درصد

 نوما ت i) وبما د وحاب | :AmDoine رس آیا
 و وک طسیح رع ( ۷۷ ) دو

 كنب راه اما ك لولم ) نالوا

 هدنفرش EIA (ورو) 3 هدنن وج كنس هطا

KES EAEولی ۱ و  

 (ماربس) بول وا یر

 ۰ ردعقاو

 - وا هزم ولیک عب رم A یسهیعطس هحاسم و هرم

 ارج (كولم) دراو یسیلاها ۵۸۰۰۰ بول

 بول وا هدایز ییمها : هد دسدآ ندن رلکح وک لا كنم رب



 مس

 ا
 و :اودتففه وا داسا رک ندنفرط رلیلکشاف

 - وا یمس هلمسا و ید ربش نالوا یزکرم كنهطآ

 یانه و هدنرزوا كنه رب رح هبس (راهتمل) بول

 ۱ ۳و ۱۷۲ :هدنسونج قرش كوق لزوکر ب نالوا

 عقاو هدیفرش لوط ۱۲۵ ۰۰ هلا یونج ضع
Nee egار ك ولم رېش و .ردعماج یییاها  

 . ردنسه رادا زک ره ا

Ambiori ( - ر 0 Ambiorix ) یب الاغ 

 ندنهاوقا هسنارف یکسا 2

 یهروک ذم تکلع بول وا یرادکح تر (نوروا)

 بولغم ینحاقرب ندنرللارمج امور ناشیلاچ هک ا ف
 ٩۰ ۰۰۰ لوا هنس ۷ ند دالبم ی رکص ندک دتا

 : ید وا دیدات كرەدىأ رارف

 5 34 مس

 Ampaita, 09۵۳۵۳ al دوخأب انا

 هدنساورش لامس كناتسدنه (4

 ٤۰ كندتکلک و هدنتلایا (یلک وه) كنس هعطق هلاکت

 | (یلک وه) نلیکود هنغامربا كنکو هدنبغ هزم ولیک

 1 . رد هبصق ر هاکتراح عقاو هدن رزوا یر

 .ردطاص ها ریس ردف هب هبصق روک ده

 مس

 : 1 20 ۱ وراسا
 (قونروا) هدنتر وهج (الثوز و) :

 هدنراسب لحاس كنن من (هقونارآ ) نلیکود هتغامریا

 رب عقاو هدنسیش راق یرهش هق وبا رآ كنهطانرع یکیو

 ۰ رد هبص

AMP ( ۱ ۳/۳ ) یکهدنراوح هواج 

 ةا (قومرل) ندنرلهطآ ونو ماناپ
 ینونح ضع ۳ ۳ «هدن زاغ و (قوبهول)و ه دنس

ENE عقاو هدیقرش لوط ۱۱۵ El 

| 

  N 1لورعت ,كلایز سوا
 * ٠ ) ی واح یهبرق جاق رب هدنسهعطق

 هلل راوص ندعمو هلیکلل زوک ا هک «ردداو رب

 یسهلج «بولو وا یشک» ۱ 5 یسلاها . رد ر وپشه

 ردنایلاتبا .

  )۸۳۱۳۵۲۵( 1ال ریهاشم كنهسنا رف |
  eاا ۷ ۵ كل د الیم بول وا )اد سس

 «شععوط ه دنس هبص (ویلو) هدنب رق (نویل) هدنګر

 هد هیعیبط و هیضای ر مولع . ردشع | تافو هد ۷ )۳ و

 : | كس ون یاشمآ ( ۸۳۲۶۸۲۵ )
 تنش لا زنم ولیک ۳ تكناص3 نکس م و و ساصو ۱ 9 ی 3

 ت مآ ۳۹

 -اص لوط د هداییکو هیعیبط تح صوصا لعو

 هدن رلبتکم قوچ رب كسراو نويل «بولوا ىح
 نوئفلا رادو هتغلاضعا نونف نیگاو «شقا كلاعم

 هسطانقمو قیزرتکلاو ؛شفلوا نييعت هنکلشتفم

 یح «بولوا قفوم هبهعفا تایفشک قاط رب قلعتم

 ها یک ا هنلوا لاعتسا هدنارباح كقىريكلا

 ذم نونف .ردشعا تمدخ ید هنعارمخا كفارغلت

 كن ونف » یک ینیدل وا یراثآ لیخ رب قلعتم ههروک

 . رد رابور نیا را تب دو ۵ یتدقتلف

 رب هدنقح هجرت بحاص (وغارآ) روپش» ةمالع
 یا ناژ)لعوا گو تم نردنشلآ ها رم

 ادیت «بودا تربش بسک هدنایدا ید (ریمآ

 شمزای هربتعم راثآ ضعب قلعتم هګ رانو هدا

 ك دالیم . ردشفل وب ندنساضعا یس ایم داقآ هسنارفو

 تافو هد ۱۸ ۱6 «بوغوط هدن ویل هدنګ رات ۰
2 

 | س 7 هدریارح ( ۸۳۵۹۵885 ])
 7 یداو) نکچ

 ی ( ور ندنس

 ندنحا ی ربش كنم ۔ط:ط ہو

 . ردع رد

 ینلاها ‘Ve «بولوا هیصق ۷ عقاو هدنسبق

 : ردرآ و

(epuisاAmp)(نور) كنهسنارف  

 هدايا یوپلپما
 عیانص ه دن رع هزم ولیک ۷ ۵ كن (هشنارفلی و) و

 یسیلاها 1646 بولوا هبصق ر قوح راجو

 هدمها ( یربت)

 . رد راو

 | ناددوم ی
 .ردعماج یه رف ردق ۱۱۲ و هبصق كح وک ۲

)AmpPu r 25(یاهننم كایایسا  

 مودو كوي 9 هدنسیل اش ق

)Ampurdan(اطق كنا اسا . 

 E رب هدنسهطخ هي ول

 2 سایروپمآ
 -وک رب عماج یهباخ زوت وا 0 یدمش .یدنا رهش

 1 .ردشم رک دنلاح دب رق كح

 ۲۱۸۲ هدنساضفو تلایا:(وتهکل) ۱ ی
 رب عقاو هدیقرش لوط ۷۹ ۲ لا اش ضرع

 . رد راو یسل اها MNA «بولوا دیص

(eiصAm) هدنسهطخ هدوا كناتسدنه  

1 ( 0 

 ۰ ۲۴ 6 ی



 د م أ 1

 3 زا
 ۱۵ ۰ ۰ یسهیعطس حاسم «بول وا كلسن رپ كح وکر ب

 .ردن رابع ندیشک ۰۶ یسیلاهاو هزم ولیکم برم

 . رول وا لصاح نویفآ عون رب روہشم كب هدنکلع و

 «بولوا یعسم ا وب ید هبصق نالوا یکم بس

 هدیقرش لوط ۷۲۳ 4۰ هلا لامش ضرع ۲۲ ۲۷ "

 . ردعماج ییاها كی جوا ییاو عقاو
 ۔راید عقاو هدنسهیلامم تهح كن ءرب نا ۱ ۳۹ ۱

 « رکب راید »] .ردیعدق مسا كنب رهش رکپ 72

E 31  
 [.هل روپ تعحام هتسهدام

 رفطلا یا ن ىلع لئاضفلا وا)

 | یدی نیسحن هللادیبع ن دجا ن فسو
 «بولوا ند هيفا یایقف ( رفعح ن دجا يز
 طساو «هدلاح ینیدلوا ندرکبراید یتعی (دمآ ) لصا

 «بودیک هدادغ .ردشفلوا هی ر «بوغوط هدن رپش

 ندنلیصح ثیدحو هقف هلتماقا هدا روا تقو لیخ رب
 نییعت هنغلیضاق طساو هدنسهب ره هنس ۱۰6 «هرکص
 ینیدل وا یحاص لوط د هدشدحو هقف . یدیشق وا

 ترعه یندالو .یدیا رهام ید هدا لع «یک

 - وا هد ۵ كنه | یذ یسهنس ۵9٩ كند وب

 ینوک یجنجوا كشلوالا عیر یسهنس ۸ بول
 ید یسهیرغش تعیبط. .ردشع | لاحم زا ءدلتساو

 هدهسیا شغلوا تیاور یراعشا ضع لزوک بول وآ

 یسوا یربغ كنهجرت بحاض كنندمآ نالوا عاش

 نو
2 

 8 ۱ كن هوس ت رعش بول وا نام ا یالع

 كنالضف نب مساقلا وبا ےس ہلا باستا هيفاش

 ه دعب و شعبا ربع بسک هدفالخ ۲ «فلتم وا دم هنساوگ

 .یدیشلوا یدیرف كننامز هدهروکذم مولعو شم

 مماجو هرواجم ةسردم «هلا لاقتنا هرصم رخ وهم
 یصهو ؛شمالسشاب هنونفو مولع سیردت هدیرفاظ
 «نکیشع | هداف شا قوح كپ ندنسیدنک یمیلاهآ 4

۳۹۵ 
 | (اولم) كناتسدنه (۸۳00زظ0۳۳۵)
 یاب هنتم وکح هریلکنا هدنس 4طح

 ریهاشم (یلغتلا ملاس ی د لع یا

 | هدادغ و ؛شلک هماید هد رکب رابد قع دمآ هدنګ راب

 جفلا وا ىنملا نا هه ذم ىلبخ ادشا هلا لاقتا

 | تهذم :ه رکص ندک دتا هذ E نداق ن یصن

 | الشاب هنسردبو ملعت كن هیلقع مولع بودک هماش

 ر ما

 هدیقع داسف یتسیدنک ندنرادسح اهقف ضعب [رخ وم
 سحر هدنہاع «بوشیقلاق همابنا هلا قسلخ بهذمو

 ندیناطق باصا هک رد وومشم یملب .راشعاب بیت

 ءهدنفیدنلوا عدقت رضحم و ءاضمالالجال هلا رب
 : شم زاب قب وش هدنتسوا كنساضما

 هیعس ا ولایت م ذا قفلا اودسح

 موصخو هل ءادعا موقلاف

 «هجلآ رخ ندنبینرت لرضحم وب یدمآ نیدلا فیس
 «تماقا رایتخا هداج هللدوع هماش بوقیح ایفخ

 ةسردم) «كرهدا تع هقشمد هرکص تدم رو

 داسف هنن هدهسیا شغلوا نییعت E EY (ه زرع

 رب «هدقدنلوا لرع «قرمتلوا مابنا هلیناعم هدیقع
 یججوا كنب رفص یسهنس ۱۳۱ «بولیکح ههشوک

 قطنمو هقفو نید لوصا ردفا لاح را یوک

 «گولوا قیلأت ردقی رکی رناد هبمراس نوتفو تلخ و
 غانم » « راکفالا راکبا» هدم لک لع روا

 قئاقد » هدلوصا ع ؛« زونکلا زومر» «۲ جا رقلا

 ف لوسلایمنم » .« بابلالا بابل » <« قئاقلا

 « رصتحم » و « هش رط » هدفالخ ع ؛ « لوصالا

 ا
 دما هد رکب راید یا مس) ۱ اهدا

 مولع لیصحم «بولک هیایند هد رېش

 لولس هبه ولخ تقیرط ءهرکص ندکدتیا نوتفو
 ینا لس ناطلس بولک هدامسرد و :شعا

 عو اع .یدیشل وا یدشمو یش كنب رلتضح

 لاح را هدنسی رحم حیران ۹۸۲ «بولوا تاذ رب قتمو
 یدجسم یعج رب هدنب رق نامرق كج وک «هلکعا اقب راد
 . ردشغت وا نفد ه دنم رح

 ۱ یدما

 [ .هلر ویب تعجارم هنسهدام « یرابغ »]

 ندنیطاطخ ربهاشم (--مساق یوم)

 . رد ر وهشم هلیص) یرابغ بول وا

 قوجرب اهد ریلید یدمآ هلتسن هلی رهس ]محل . راطخا

 5 هدنسسه مه ی رلبلصا مما هک ءردراو ريداشمو الع

 اب (Ammer, Amber) ربمآ دوخاپ ۱

 یے ؤط هلا مش ندن ونح فا اع هدنن رق یدودح ا

 (واغمما) نالوا روېشم هل کال زوک كنعقاوم .«قرهقآ
 هزام ولیک زونوا شب یرکیو «ندک دتا قش یسیداو

 ك رهش] رب هل ربع ( ربمآ هبل وه) و رکص ندای رح كل



1 
 نالوا لوط هرنموسایک ۱۵و «قردلآ ینمان (ربمآ )و
 عطق هزنم ولیک ۵ كره ندنحا كل وک (مآ)

 اسارت العاب وطه کک ندا ا
 ا

)Amme( 1هعطق ع رہ روو كنايالآ  

 روا هر «بولوا رپم : كحوکرب ۵و دیس

 بلص هدنح راخ دل رهش رار هلیساد رو س هک ۱ ر و ین اھہب هد رق كنب رهش (ع رن ره) هدنام

 ندنایرج كالهرتم ولیک ۲۸ یررعوط هبقرش لامش ندیب

 هنب رهن (راقن) «هدلاح ینیدل وا شل ربا هل وڌ کیا «هرکص

 دلی ا هنس رپش (نکنب وت) یر كل وق یاو .رولیک ود

 ار ءتپولوا لاتفبرب شا بوو اوا تج

 یس ر نالوا هد رزوا هب ر كروكذم

 :رتشل رک هرات

 دنه (۸9۲۵۵0) دایآ رع دوخاب " 1 1

 ۔هعطق ناکد 0 | و
 هرم ول, ۱۲۳۰ ادا ر دت وک ماظن : هدتس

CE  ۳ 

V1 oردعقا و هدیفرش لوط . 

 ۱ یناوارمآ

 كروکت «هدنتلایا (رار) ر

 «بولوا رهش رب هدشنونح
۳ 

 ناکد هدناتسدنه (۸۱۲۵۲۵۱)

 ناک هدنفرط لا كي

 تررع ممه ول ۷۰

 -زوا كلوب ریمد ندیک هروپکن ندیابعو هدنسیونج

 ضرع ۰۰
 ۲۳ 4۱۰و عقاو هدیقرش لوط Vo wv هبا یلامش

 قوما نالوا ارجا هداتسدنه .ردعماج یلاها

 كنغوما «بولوا ندنرازکرم لتیبها كا كن را

 هزامولیک میرم ۰۸1 ٤ یادقس

 ۶ ۰ ۷ ۲۷ ۵ و « رریشنم هب هیح ات ۳ بول وا هدنتعسو

 1 «ب ول وا دبصق رب یزکے م اصض هد ر

 . رد ر وهم یسح

 حاقر اهد هدناتسدنه ها و -- .ردراو یسلاها

 هشت راد) ار ی نایت ۳ راوی

 یاهو هد راک یربب (اسشک») A اسکار

 سیسأت لوا سصع ر هبصق و «بولوا

 یرهارخ كرش یکسا هدنراوج .ردکوی لیخ ید

 .ردیهاکت رابز كن رلیلق ارم هكا ناف «بون] و

 | ہللا ماکحاب ما
 مرا ٥ بول وا

 ء دلاح یی دل وا ةد اا د «هنبرزوا یافو

 هسا شل وا

 هد سوم (روصنم ىلع وا)

 ندت ویطاف نر وس ٽم وکح

 كدجا لعتسم یرد هدنس رعه

 ا
 سس

 یر زو تن رد تل ود روما ه رادا «بودیا سواح

۳۹۹ 
۱ 
1 

۱ 

 | ون ندنع) آ

RUE 

0 e 
 O 4 نت بر

 ۱ اا رسا يا مافتهاخ لضفا
 لتق ىلضفا روک ذم هدنل وص و هدسر نس ۷۳ . ید

 نییعت هننارزو یعاهش یبا نب هلادبعوا نومأم «هلا

 هنیلا یه رادا روما نوت تاذ رول «هددسا نا

 ۰۹ «ندنغب دنل وب هد هيض هات تاکرح > ضد ؛بولآ

 «قردنل وا هرداصم یاوما هدندرد ت اڪ ھر ید دنس

 ۔ارطو اکع یملص لها كنرف هدننامز كنون .ردشفلوا

 (لیودر) یرادکح سدق . ید رلشغ | طیض اا ن

 قارحاو طض یی رهش (ام رذ) هل زواح وه سود جد

 هدل ون هدنند وع «ب وال هتسخ هدار وا «هدهسا شا

 كن وب" ید ترموت ن دم یدهم .ردشعا تاو

 ماکحابرمآ . ردشقیک هی رغم هد ورح درصد هدننامز

 -رعس تعیبط «بول وا مدآ رب لاعو لقاعو نطق ها ۱

 .دم كنعسا هد هسی دنا راو ید یطح نسحو یه

 "اب ۵ ۲ ء تنا ار «بویلوا ET نک ی

 19 اک ندنرب وک رب هرز وا نر هنس هاب هدنحش ر

 «ب وللهراب ندنف رط مدآ جاقر ش٤ وط یصو هداروا

 شل وا

 3 ا ۳

 و .ردشعا تاق و | رتاتم و تر ات چاق ر

 تب (a 0 هعطد

 قتا الو وحرا ال تحصا

 لضفلا هلو یهلا الا

 یا عاما و ین یدج

 لدعلا و دیحوتلا یءذمو

 ۰ مس
 رع نوا (Amerbach) را

Eند رلعابط رومشم لا ك دالیم  

 ۱ ۵ و «شقا ته دح هننایق رب كتعابط ن

 تا
 نىا

 نر 7

 . ردشعا تاقو هال پیش (هاب) ه دن رات

 ریس صا
 مهمو كوي 7 ا م كتابا 7 نالوا یانبه ہد س

 كنيلهدو و كنق ارش هزم وایک ۵ لر وهال «بوا و" ره

 ضر ۱ «هدنسیب ع لامش هزنم ولیک ۸

 .هطخ باح یکهدنتهح یغ

 لا
۰ 

 یسیلاها . ردعقاو هدیقرش لوط ۷۲ ۳۰۲ هلا یلامش
 ENS ۰۰۰ ندراز وب «بولوا ی ٩۱ سا و

  لهاو یامهارب یروصفو 6 رد وسنم هنتعاج (حس)

 كيتش و هد رېش 3 ار لک نم ۳ |

 ۔ولیک ر ۱۳ ۷۱۰ یتلایا س .رد (هلاقاس) ىج دق

 لامس كناتسدنه (Amاrا) ۱



AMET E ۰ 
 بلا mergauer Alpen) نیلا ان 4

 «بولوا یسهبعش 3 نالوا هد هرب واب كنلابج ةه هنگ

 هدنسهرآ هزم ۱۱۰۰ هلا ۰۰:

 لامش كنا دنه (۸۱6۲۵۱)

 ءهدنس هطخ دنس 9 هدنسس ع

۷ 

 | توک ِ
 دابآردیغو هدنس دبع تهج ا 1

 ضرع ۲۵۳۲۲ هک «ردرهش رب هدنفرش هزاع ول ۱

 ؛بولوا عقاو هدیقرش لوط 1۷۲ ۲۷۲ با یلامش
 ترش هلغل وا ی ا 2 او قم رم ربکا روبشم

 -اد ؟ربخا ا ی دما 3

 وه ینیدلوا شا طبض ندهقراع ] ۲
 هدنسش راق یس ع لح اس كتابا خو

 وا ترابع ندیشک ۱۵۰ زکلای یسلاها . ردن اپ

 . رونی هلیدیص هیدیرتسا بول
 -ع لا كناتسدنه (۸۵۵۵۸)

 كنتلایا (دنکیح ور) عقاو هدنسيب 3
 كناضق زکر مو عبا هنساضق دابآ دارم هک رک ا

 ۲۲۳۲4 «بواوا مقا و هدنسیب رغ لاعش هزتم ولیک ۲
 : رد راو یسیلا

 eT د ما د وخاد يس
  0 ۹6 iا یلهسنارولف (ه

 یجد ونو يقعوا هدنذگ ران ۱۳۳۲۱ كدا «بول

 هدنخح را ۱4۹۰ كدالیم یک بولت ت

 یخ ر هداروا «هلا لاقتا های اسا ہرا الجو

 بولوا رومام هن ریهحت كننافس ندیک هنایفشک تو

 ندفرش وب .هجروک یتنایقفوم كبمولوق فوتسیرق
 ایو ۱:۹۷ :لردش ود هنس وه قلوا راده رب ۱4۹۹

 وزولا) ند رلشادق را كبم ول وق فوتسی رق هدنګ رب
 ر نالوا هدقفلوا قوس هدنتلآ یسهدناموق كن (ادب و3

  8رهام كب یسیدنک بونپ هنسیکر كولا

 و
۱ 

 هه ورا

 و

 یامولعم ید ندتنیه زعو هلقلوا ی
 و ندا فدک یتسهیلاعش لحاوس كني ونج یاقیرم

 | هرم ولیک ۴ زکلاب ضرغو ٩۱ لو
 | ندرلقلقاطب و ند رله قلموق یسضارا «ب

۳۹۷ 

 . ردطاخ ها لاش لمع رحم |

 ۱ « فلفل وب

 بولوا هعطق رب ۱

 ر ما

 ی ریکت روب هدعب .یدیشل روک یتعدخ لیخ هداغ ود

 اما لارق هدنح را ۱ «بورک هنتمدخ كتل

 اول [) هجدقم هدنتحایسرب نالوا عقاو هلا كلت وت

 نوت كنايلیزارب ینیدلوا شا فمك ك( لاراق زر

 -افو تبمولوق فوتسیرق .یدیا شعئالوط ینیلحاوس
 ۰۷ «قرەنلوا بلج هیایناپسا هرکص ندنت
 رو ؛شلردنوک هاشرمآ نوجا رجا تایفشک ندیکی
 ید (هیلیشا یعی) لوس هد ۱۹۱۲ هروک هشاور

 هطآ (هریسرن) هد ۱۵۱ هدهروک هتاور ر رکیدو

 تاد ویشم یک هدن رلتحایس كلبا

Eیکتا هدابنا وا" توا ریزه  

 ید هنیراناسل راس كنابوروآ ینهمانتح ایشو نالوا

 هد ۱ ۵

 . ردشا تافو هدنس

 ءیدیشتا سک تربش ردقوا یسدنک «فلغفل وا هجرت

 قو نالوا بیک ندنفرط تم ولوق فوت ق
 هنمسا كن و اید یی نلک مزال یشلوا هک ایبمولوق

 -اکم ضعب كنسیدنک .ردشلوا دیمس اشرمآ هلتتتسن

 و رار E جحر قردش وا عج ید ناب

 .اص شاک كناشمآ لصا نخر وم ضعب

 كنو هک ردقهن رهو «راشعا اعدا یفیدل وا هجرت بح
 دیبا ؛شلرروک یمن ا دیک كی هم طق

 بمولوق فوتسیرق قیقح فساک هدلاح ره ید
 . رد د راکنا لباق یتفیدل وا

 اید یی هل رکید مان و (۸۱0۵۲۱0۵۵) ۱ 3 1
(Nouveau Monde) jكضرا "رک  

 هلرمک طی رع «بولوا یر كنسهسخ تاعطق

 ؛ ردشعا طبض یتفصن كا رڪ رار

 ءایسآ سن اید کما هاش و

 ۰ ردشغل وا

 فذ

 اش رفآ

 كن هعساو هعط و

 ءا وروآ ی

 .روینل و یرادعطق ایلازتسواو
 اوروآ ینو ًاقرش «بولوا طاح هلریکد فرط ره

 هلا یسالطآ طیحم رع ناربآ نداش رفآو

 ید الاش دل ریبک طع رح نارآ ن اا6

 ایسآ اغ

 یرلتهح طسوو بونج
 یرغوط هلاش «هدهسیا قازوا لیخ نده راس تاعطق
 ءقرنل وا برقن لیخ ید ندفرط ییا «هعفذلقیح

 سام ات ها اقر مآ هدن زاغ وب كن رهم ص وصل الع

 .رزردب رق رد هنسهح رد كجا

 یسهعطق ا .یهحاسو تیعض و و عق وم

 یالوط دن یرغوط هقرش بونج ندیغ لامت
 ۰و تان رم هدنس ع لاش یان



 ر ما

 ٩۵ ۳۳ ۳۰۳ ینورب (لاغود سنر) یهدن زاغ

 «هدیغ لوط ۱۷۰ ۱٩ ۲۰۳ ا اش ضر

 هسا ور (نروه) یک هدنسیقرش تونح یاهننمو

 ٩۹ ۳۶ ۲۶ لا نونح ضرع ۵"

 نوش هدنسهرآ نورب کیا و .ردعقاو هدي رغ لوط

 هلسلس نانازوا هجو یسهیغ لحاوس كن هعطق

 بولوا هدنلوط هرتمولک ۱۸۰۰۰ یطخ لابح

 هعطق و .رودبا لیکشت یبظحا لوط كناشممآ

 هبسش وب ییا طورم هلخزر راط رب هدنراشپ

 ۱ هر یص>اضصتقا یرلعق وم رب رک نده رب زج

 .روند یونح یاشمآ هنن رکیدو لاش یاشمآ

 «هدهسانوزوا لیخ ح زر ندا طبر یهعطق ییاو

 تهج خزر لصا «بولوا شینک كپ یرارپ شعب
 کهدنلحم بیرق هونج یاشرمآ ینعب هدهیونج
 هح را نالاق هدنلاسمم كنو هلغلوا یزرب (همانن)

 یاشمآ هعفد ضع و «ردد ودعم ندیل ام یاشمآ

 یزاغوب همانب .روللوا دای هلیصوصحم مسا یطسو
 یسهعطق ییا كناشرمآ برق «ندنفیدلوا هدقل راب
 ریو رک هج هعطق یيا یربآ ندنربرب نوتس

 خزر د نالوا قاصتلا لع تتهعظق یا
 ضرع ٩ ًانرفن بول وا هدتعسو هزمولیک 6 ۵
 . ردعقاو هدیفرش لوط ۸۲ و لاش

 هدنروص ر مظتنم ريغ یتیه كنيل اش یاشیآ

 | ریکد یسالطا طيح رع ندنفرط قرش «بولوا

 زفروڪ جوا عساو ردق قحهلوا قعسم هکلیند

۳۹۸ 

۱ ۱ 
۱ 
۱ 

 | (نفاب) ینمی یسیکیا كرانوب هک رویدیا لیکشت

 انه .ردعقأو هد ونح جد یرکد AE و

 یزفر وک ( نارول تنس) ییدلک ود كغامرا نالوا

 ۱ هدنف رط قرش كن هعطق «بول وا عساو یخ ید

 رب نکلای رک طیحم رحم ندنفرط بغ .رونلو

 هاش ندیونج هدوا هک رویدا لکت روک

 - روک این روفیلاق نالبفوص نارد هما كن هقیسکم
 ۷۰۰ یسهیلامش لحاوس کم دیلامش طیحم رع . ردیف

 وازوا ندننلاو تسوا ثكموهوم طخ یاس ضرع

 - ورغ . روینل وب رلدطآ توج رب هدنسیشراف «قرەن
 تهج «بولوا هعطق رب هحجربآ هسیا یسهعطق دنالنن

 «ندنعیدل وا روتسم هلرازو و راراق یدمس یسهیلامش

 - وا فثک ینیدلوا دتع ردق ه هرن ندتهح وا نالا

 رم آ
 هلیس رب رج (ور) ا تین رح . ردشمامدل)

 یاشیآو E یونح یاشمآو لامش یاشمآ ۱

 - وا هد كن ووا مسج مت هدنسس راق كنيطس و

 ینیدنلو یریازج (ماهاب) و یراهطآ لیتا ناناز ۱

E ۱حاس جد هد رمبک طيح رک ه دنته>ح تبع  

[۱1 TO N DF 
rO. ۳ 1 
1 ELOK 

  .راش هجلارق هلیسهربزج (رووقناو) نالوا بیرق

 کت كن رو قطا لافود سن رو هنول

 یسزید قانادرک رب هدنسهرآ ایسآ هللا اقمآ هدنتلآ |
 .روینل و یربازح (ینو2ل1) نانازوا هدننر وص

 ضع ۵٩ ندیلاش ضع ۱۲ ییونج یاقیمآ
 زود اهد للحاوس «بولوا دنع ردق هب ی ونح

 «بولوا هدن روص تلثمر یسیموع لک .ردیظتنمو

 :دنتهج توک ینم واز سارو قرش نامش یساسا

 یک د نیما 0 سابق اوشا . رد
 ندا هطاحا یتفارطا یونح قرشو یلامش قرش هن

 هجو یسهیرغ لحاوس هدهنلو یسالطآ طيح رجب
 .د ایو رازفر وک نایاش هرث ذ راک لمع رګ نانازوا

 هدنسبش راق كلحا وس یک یدلک دعا لیکشت رربک

 کر O دارت
 اقشرفآ هعطق و هل یعقوم یهدنممش بو_نج كضرا

 شآ)» هدنن ونج یارتنم یکلاپ .ردمآشم هنسهعطق |

 | (دنالقلام) هلرکید مان و (هتب ولام) هلا هطا نلید «یض را

 هدیساروش .روینلو یرازح (هب ولیش) و یراهظآ

 دع یس ونح نا كناق رمآ هک «ردیلمالد ون وا

 هد هطآ كح وکرب شد » یسەطآ نیش بویلوا

 ۰ ردعقاو ۱

 ضع كنب رحم لیدنقیح لا راس هاب رلن و رب كن اقب مآ
 : رونلوا 13 ر زا دج 9ررت یوطو |

 یهدنزاغو كن رم قرهلوا هدنس رع لاعش یاپننم

 لاش ضرع ۱۵ ۳۳ ۳۰۳ ینورب لاغود سنرپ
۱٩ ۲۰ abl9 لوط ۱۷۲۰  

 یسهطقیامش لا كناقمآ بول وا هدیل ام طيح رح

 ضرع ۷۱ ۲۳ ۳۱ ینورب (ووراب) نانلوا دع
 ؛هدیرغ لوط ۱۵۸ 4۱ ۵4 هلا لاش

 - بول وا ه دن ساق رش ب واح تكس هطا (ونر)

 ۳۲۲ ا لاش صع 4۱۳۹ ۲۰ یور

 ۱ و لوط



re u E 
 ؛هدیرع لوط ۷4۳ هلا اش یک

 لیکشت ینس ەش وک قرش لاش كنیب ونج یاقبمآ
 یسهطقن قرش كا كنسهعطق اقیرمآ نوت «بودیا

 -ونج شیر 6 ۷ فور (قوروناس) نالو ۱
 د لوط ۳۷ ۰۳۷ 6 ها ب

 «قرهلوا اتتتسم رلهطآ بول وا هدب زاغ وب دنا

uروف) نالوا یسهطقن ییونح كا كننشهعطق . 

 ؛هدی ع لوط ۳۸ ۳

 ۔ونج ها تلانمآ نوتب «بولوا دنسهطآ شیقک ۰
 ٥٥٩ ۵۸ 4۰۳ ینورب (نروه) نالوا یسهطق یب

 "دلو ۲ ھار
 بطق هجا هنسهیعطس حاسم كنسەعطق اقر
 لخاد 2 ازح و یضارا نانلوت هدنلخ اد نیس ۱

 : ردهرزوا ی آ هجو «هدلاح ینیدل وا

 هزم ولیک عب رم E A ERO امش یاقبرمآا

GE 2هزنم ولیک عب رم ۱۷ ۸۵۰  

SD A ۰ ۰ Et 9 

 یسهعطق اشمآ س لاج هلیسیعیط لس

 بونج ندیبرغ لامش یسیرغوط اهدو هونج ندلاعت
 نانازوا :ردق ةتسوا رز نت و یرغوط هیقرش
 كند ندنفرط برغ كنهلسلس وب هل | لابح ةلسلس 7

 كب هلرلءووا مساو و زود ندنفرط قرشو هصیق

 و
 -۵ زب رح هس دره ال ]نا ات یرا زر>ح

 . ردن رابع ندن رلکتا نالوا دتع ردق هغازوا

 + ینومل | لابج

 یطسو و یلامش یاشمآ نوت «قرهبالشاپ ندا

 .رولوا یبتنم هنیزاغو دنالجام هلا قش ییووتجو
 «بولیریآ هلوق یزاوتم یکی سلس و هدیلاعش قاق
 د کو نود لکشت دعذن ره هض وح رب عساو هدنرلهرآ

 «ندنفب دل وا قاشاطو برص یرازوب یبراخ رک یلخاد

 ییاو هد هقیسکم .رردفو رعم هلیمات 6 رلغاط یلایق»

 یتکلم نوت ك رەشلرب ردق قح هیم هن) وا قیرفت لوق

 یتتروص غاط ر حق مو عساو ر ,دق كحهدا هطاحا "

 1 ا داب ليما یسهلسلس (هرداه)و «رویلآ

 ضعب «یرهلالقبلآ یلبخ هاسلس وب هدیطسو یاقیم
 اعاج هدهسرویلاق ترابع ندنرص رب قحلآ هدن راز

 ۷۳ ها نوح ضرط o ۳ قور (دراو 1

E 

 رد راو راهور ؟۵ دلو

 ا
 ههل سلس كوي رب یراناکرب نالوا هدمروکسوب شتآ

 هلیمام هسیا هدیونح یاشمآ .رددهاش هنت وسنم

 یلحاوس ریبک طی رح «قردلآ یتتروص هلسلس رب
 «قرەنلوا دای هلیسیلصا مسا (دنآ)و ؛رنازوا هجو

 كنيلصا طخ نالوا نزم هلرلناکرب اجب اجو عقنرم تیاغ
 رلغاط اط رب نالوا هدنماقم یرلکثا هدنل وصو عاص ۱

 -وا دتم ایزاوتم قروه وا قلا ندنررب یک نوید م

 هل وياپسا هعفد ضعي هنلابح ةلسلس ( (دنآ) .ررول

 . رالی ر و ید یعسا (هرلید روق) نالوا كعد هلسلس

 هددح رد یجکیا هداقمآ هقشب ندهلساس ك وي وب

 "7 یرب كران وب هک «ردراو اهد ءلسلس جوا قرهلوا
 . ردهدسی ونج یاقبمآ هدیسکیاو «هدیلاش یاقیرم
 - رش تهح تدوم كلاع هلسلس یهدیلامش یاشرمآ

 اقا )ندا ES ترلوآ

 (قونروا) یرب كرلیک هدیونج یاقیرمآ . ردیسهلسلس
 یکهدننسهرآ یراهضوح كن راقامریا (نوزامآ) هلا

 (اناراب) ها (نو زامآ ) هدیرکید و «یسهلسلس (منا راب)

 . ردیلابح ایلیزارب یکه دنس را یرادضوح

 ۔ونج یاشمآ لع كسک وب لا كنسهعطق اشمآ

 نانلو هدیلیش قرهلوا بوسنم هنسهلسلس دنا كتب

 یعافترا هرم ۰۸۳ بول وا یناکر (آوغاقنوق1)
 هره ۰۵۳۰ بولوا بیرق هاوتسا طخ .ردراو

 تقو قوح رب یسهورذ (وزارویهس) نالوا یعافت را

 نظ یغاط كسک و كا كضرا هرک نوت و كناشرمآ

 ندنوب كنآوغاقنوقآ روکذم رخ وم «هدهسیا شفلوا
 دا كضرا هرک و ییدتا نیب ینیدل وا تاک وا

 ایه) كنايسآ ؛بویلوا هداشرمآ ید یغاط كبکوت
 ور, «لیش . ردشا ققح یتیدنل و هدنسهلسلس (هال
 عض ص هدایز ندهربم ۰ هد رودآ وقاو اویل و

 كا هسا كنيلامش یاشمآ .

 (ایلیا تنس) نانل و هددودح هق_سالا یعاط عش رم

E ECLA EAEردراو . 

 قیرب زآ ندنعر رب كنسهعطق اق رحآ رلغاط وب

 ۔ابع ندرهووا عساو ًالماک یروصق بود طبض

 رد ر «بولوا یلتحم هروک هیلفایروص كرهوواو .

Nعو لوط ردق هندودح هعفج كلام - 

 هووار حساو نالوا هزنم ولیک ۲ ۵ ۰ ۰ ایرق

 كلوب .ردولع ررلوکو لتوطر «قووص «قالبچ
 ءهرزوا قلوا ه دیس و وا هنن بول وا هدش ونح

۳ 



 ۳۷/۰ رم

 ۳ رب ار و لات 2 1 1 2 3 كا کا 1 ک ون ۳۹ ردىا لطاالعحا هسا هووارب رد نالوا 0 ردق هس نفر 1

 وا اورا ندنفرط یرلعبات كنوا هلیغام ربا (یییسیسیم)

 -وهج عج كلاع هک «ردهدنکح راپ رب نسنایاب رونل

 ؛یردنلوا راعا .هعقدلافوح یسلاها كش رتر
 -ونح یاشرمآ .ردهدقعوق هنلاح رهلرات رادلوصحم
 | هضوح كنغامربا (قوئروا) ید هدنفرط لاش كني
 هووا رب عساو ناثل وا دای (ونال)و ندا لیکشت ینس

 ی را ویا E e تاک

 (نوزامآ) هدنونح كنو .رورو-ق قباچ یرلتوا

 رب زرسنایاب ندا لیکشت یتسهعساو هضوح كنغامربا

 هل رلن امر وا یاس شمهم روک هطلاب نلید (اولس) هووا

 ات ندنعامربا (انا راب) هدنن ونح كن و .ردروتسم

 ا 5 (هپما) ید كد هنب ونح یادم كنای وغ

 او نالوا قلموق یررب ضه قلراچ یررب ضعو

 .رولوا دنع رلءووا عس

 ندنای رب ییاشتمآ — .یرللوک هلی رلرمن «یرایلبام
 -اوس كریبک طیح رح لابح ةلساس ندیا قش هنایرب

 05 هب یسالطآ طیحم رع .ندنفیدنازوا هدنن رق یلح

 1 کلا تولوا راو هصیف لس یرارم نایک
 (رسا رف) ندنا ناعبت ندراغاط یلایق یک هدیل امش یا

 رګ .ردکحوب یرارم (ودارولوق) هلا (ایبمولوق)و
 جاق ر هلیغامربا (ای رنک ام) زکلای ید هبیلامش طیب

 یرلوص كنهعطق نوش راس «بولیکود رېن كجوک
 .رولیکود هبیسالطآ طیحم رع الماک یزرپن كوییو

 هریک طی رحم یتسهقرآ یسهعطق اقیمآ هیلع ءانب
 ردهعطق رب شمریوج هبیمالطآ طيح رح ینیزویو

 -آ لیا ( یپیسپسیم ) کهدیلاعش یاشرمآ . ریلی هلی د
 كضرا هرک یرلقامربا (نوزامآ ) یهدیونح یاقبرم

 جد یر (نارول تنس) ؛بولوا ندنراربم كوي كا
 یک تیام یدک رد E ار

 (هن روت و ر) یک هدهقیسکم . رددودعم ند هيطع راپا

 یبیسیچیپم «یرارع (قوروا) یهد (الثوزو) هللا
 ردق كحصلی هلید هرد دیس هنیرفامرا نو زاماو

 وا ار a تاک
 ینما « ییوص شم وک » ینعی (هنالبالهد ور) ءا

 و و هتسبا یرپ (اناراب),نالآ
 -ود ییعی هدنسیل ام مسف كلام یاق مآ . رد ردق

 سا هک «رویل و رال وک قوح رب هدنس هعطق ن وینیم

 ید هلربکدو هدنرلنی هلیسهطساو رارېن اط رب یسپ

  یرلوک ( غییوا) و ( هوبینیسآ) هلا « هلا لوک
 .ردراو ید یرلکج وک قوحرب هدنرلفارطا بول وا

 ندنراربرب ید هدنتسهرآ نویینمود هلا هع كلام
 هنر رب هلیلیکشت راهلالش كوي یک (هراغاین) و كسکوب
 وب تردندب|لیکشت یتغامربا (نارول تنس) كر هلیکو د
 رک رد راو لوک
 كوي یعاد هدي ونج یاشرمآ .راردفورعم هاب رلعسا
 هد رو و وا حیساو هدنع» وم رار وغاب هدهسا ا لوک

 . ردبا نشت رلل وک ےسج

 :رونلوا رکذ ریز هجورب یتعسو كنب راهن ام اقیمآ

 (هدیلاش یاشمآ )

 یسژنام یک د نوسد وه هلا ییامعش طيح رح س ۱

 و راتنواو هب را «نوروه «ناغیشیم

 ا هو انارتعام هرتمولیک عبرح
 «.ro « ناواچاقساس

 ته ی ص تم ۳
 ro یس ۹ض وح نوقو ی هدهقسالا

 ۷۱۳۵۰ ی« اض وح رسارق کە دنسايبمولوق "ربلکنا

 To یسهض وح ایبمول و یک هدنوروا

 o یسهضوح یرب ودارولوق

 Fo ید هضوح ناروا ترس

 ۷۸9۶ »۴ یییسیسسیم

 Fo ¢ هن روت ا

 ) هد وح یاق ا (

 ۱2۰ یس ۹ط وح انلادغام

 ۱ » قوت روا

 00.۰ » نوزاما

 ۳۹۰.۰ یسهضوح وقسسدا رو وناس

 ۰...0 یسهضوح نا راپ

 بطق ندیلامش بطق یسهعطق اشرمآ- .یساوه
 كناوتسا طح «بولوا ایچ ردو MS ی ونح

 ج كزاوه هدنسهفلتحم راطقا ,نوهکیدع ندنللآ |
 ره هرز وا تیم و٤ «هدهسا ییبط قلوا د وح وم یس

 TED . ردق و وص هلتدسن ۸ دن اصعفا كنماقا یر

 ردق یسەراح كل اق رفآو ۳ کلام یک هدراح

 ند دل دتعم ملاقا هدایساو اب وروآ ؛یک ینیدلوا و

 یاود قو وص كب ید ه دن ی هحرد نالوا د ودعم

 هونج بطقو یاش بطق هد ول .روینل و رر

 ناک ندرازو «بولوا قیحا یرازو نالو| رظان
 یزاوتم هرلبطق قجهلوا ریس هراراکزور قو وص



a 

 کە دنمس رب كن راح ةقطنم ن و ٩
 یسیضارا یک ہدنسیپ ونج مسق «بولوا راط ك
 روتسم هلرلنامروا ى هل رار رب قوچ +
 قوا كرات ى یوو ناک ند رلبطق ته

 ؛ندننابرح ردق هبا وتسا طخ هچنیوب رللحاس یک هدفرط ِط

 اوه رلغاط روتسم هلرا را یدمرسو عقر هدرب و

 یرایا ندنسکا لیدعت ساوه قد 8 كنس
2 

 رو

 ملاقا هدیب ونج یاقبرمآ ك رکو یلاعش یاقیرمآ 1۳3 1
 ودو کلام راویکسا «بولوا هدنکح قوی هد تعم

 4 هددح رد كلوص كناي وغانا هل رلا رح نو

 رو هب البال هلا دم كلاع هر ندر ندو

 رل هنب راقاچص كنایلیز

 نولوا هر ندر هلو ید لدب یکه دنس هرآ و

 .ردروذحم كو رب نوهساوه اقشمآ و
 هعاقترا «هقشب ندننایسقت اوه و نالوا یاب هي

 یاعص هلعسوم قووص

 ونج یاقرمآ هجلساب هک ءردراو یریغت اوهر جا
 آ هایلابح 1 رد راج یک هدیطسوو یب

 یاد یرهورذ مشر دا كن رلغاط یطسو یاقیرم

 هدنل آ كناوتسا طخ .«بولوا روتسم هر 8
 هل و یساوه بطق رب لصاح ندعاشرا 4ي

 بسک اوه هکدلنبا یرغوط هنب رلکتا ك راغاط

 قاجص تیاف هدن رالحاس رک د تیابن كرما لادتعا
 یقداصت هاوه رب نفعتم یواح ین هقیص یراصو

 هدیطسو یاشآ هللا هقیسکم هلهجو وب .روتلوا

 جان هعاشرا هدایویل وتو ورپ «رودآ و قا ءایبمولوقو
 رثکا «بونلو رارب یلاوه قو وصو لدتعم قاچ

 - را كلهرنم كيب جاق رب نالوا لاوح لدتعم رله
 . روینل و هدرلع 3
 ینیدلوا عبا دیس وم رار وغاب هدیلاش یاشمآ 3

 ندیات نشت یم” وم روان هدي ونح یاقشیمآ «هدلاح

 ابتا ةلسلس دنا راروغاب و و رد ماود

 وا صوصحم هب هعسا و "یضارا یک هدنف رط قرش كن

 هریک طیحم رحمو هدننغ كنهروکذم ةلسلس «بولا
 -وقرب هدنروص ماد هدرهوواو هد رلکتا نالوا رظا
 زکلای یسیضارا كفرط وو ؛رروس مکح قلقا |

 اقسا هلراربن هصیق ناتآ هدنلاح لیس نالا
 .ردنننم مغو قلموق یررب رکا ,یرهلوا _

 اا كناقرمآ س ۰ ینداعمو تانابن «یتالوصحم م
۱ 

 ردفاتحم ردد قح هیمهرید اتنا هنن رلق دل وا |

 ر ما

 «بولوا رادلوص#و تنم هرزوا تیم و۶ یسض

 لتیلک «هدلاح ییدنلشیا یسزج مسق رب قحآ نالا

 «د وج «قوماب ءیشماق رکش .نونوت «هلارب هلنابوبح
 «هتیج ر خط « هذیف هنیق هات «ه وه هاو ا

 -اونا كن هیبط یازجا هتارام راسو یزب وج ناتسدنه

 .رول وا لضصاح گ

 ء٤
 A م هدنسهعسا و یک

 ۔ارا نوہنیمود كنیلامش یاشمآ

 مود نالوا یعافترا ردق هربم ۱

 ضع كنهعفج كل اء یک یدک ماچ عونر زود

 نالى مراد طار ٩9 ۸۲ و
 یاقیرمآ هل ایلیزارب .ردراو یرلجاغآ هرباسو رانج

 یک وژاقآو نونام هدنرافرط

 یرلجاغآ هتسارک عاونا ربارب هلراجشا تیقیذ هجن
 .رار ودنا ا رانامروا زسایاف شمهم روک هطلاب

 شعب راس ا وج

 «هدن رلف رط شک تكناشمآ یرلن دعم شموک و نوتل

 ك هدایروفیلاقو هقیسکم یی ءور صوصخاییعو

 هدقیچآ هدنزوب رب هدرارب ضعب یتح «بولوا یلتیلک
 روکو ریمد اک هدهعمج كلاع . رونا وا فداصت ی

 ۔وکذم كلامو «یعای شاط ینعب زاغ رکون هاب ران دعم
 قاب و یرانلس ما نسخ هو

 هل رک هدایلیزارب .راقیح هویج لتیلک رار هلی دعم

 - اش یاشرمآ .رونلو رلشاط تیفیذ راسو ۸

 وروق یرلنهح ضعي تو تی هل راغاط یلایق كن

 دکب هنفرط رب جن كنايد «بول وا یار

 e دود او ؛ و روک و دلکش ر بیع

 هصیق هدن ر وص ك ون وک هداسو نسقارباپ ندنلیبق یباغآ

 . ریشیتب رلحاغآ ماط رب بیعع نانلوب یرللاد

 لاو نوع متن تلف )
 هل رلیبا ضاب نانلو هدیلاش راطقا «بولوا ین

 -وا ریبعت (نر) هلا یرح ناویح نلید قوفو کلی
 یکسا كناقیرمآ هقشب ندکیک عون رب سون ام نانل
 . ریلی هلی د ردق و ییاویح ر E كر۸ شم ها اتد

 كنااويحز زکیدلب مز یقاطرب كنسهص وص ع تاناویح

 ندسنح وا یرلعو یدهسرو زکب هنب راسنح ضعي

 یاشمآ ۰

 رب ناد 0 هدنسیل اعم مسق كني رلار مح لاش

 وش هدنلاح ی یسوهآ سم جو بس عو

 هونح تهح ی یاشمآ “ی E 5 د نک هل رلیر

 مق كني ونح یاشمآو هدیطس و یاقرمآ هه تس هی

 ۔ای) و (راغ و) هب اشم هب البق و نالس زا جد هدنسیل ام ۱



 ر ما

 .رونل وب ناوسیح یجت ریپ سنج ییا هل مان (رآوغ
 کیا ید هاب رلعما (ارتتاب)و (یراش) هاشم هزوم وط
 یسهفلتحم تاناویح لثلالکآ . رد راو نا وسیح سنج

 ثاناویح صوصم دشت ست

 ذح ییا نلی د (نوغب و)

 یک یرلقدلناللوق نوجا كوب رلنوب رک او را
 با جد یرلیغاس

 یسهسونأم تاناویح ٌدغاك كلاب وروآ هرکص ندک دشل

 هلتیک هدنفرط ره نوک و «قرهنلوا لثت هیاروا

 ِ ردهدقفل وب

 . ردق وح جد

 ند اویح س )و (همال) یندس ولام

 درب هداش مآ رلیلاب وروآ ی

 هدنفشک كناشرمآ  .یسهیسایس تاهسق
 رب یسیرنکا ید كرلنوا «بولوا زآ ك یسیلاها

 رب رینیک هلقلیجوآ یس کاو راشاپ هدنیشح و لاح
 «بویلوا مه رلناشاوا هلقلنابوح و ؛شفهل و هدناح

 هلتعا رز «یک ینیدلوا الصا یراهسونأم تاناویح

 تقو وا هیلعءان .یدنا زا كب ید یرلندیا لغو

 ووا ید تایم لی رب دعط اشرمآ

 اعون كندعدق لاها نانلو هدورپ هلا هقیسکم زکلای

 تبقاعتم قیر ر هدرارواو ءیدیا راو ی رلتب سطح

 اب ور وا ید یرلتعاجو .یدیشعا لکشت راثل ود ضعب

 و كنهیلصا لاها «بودا ناشیر و وع یرلحاف

 جد یرلنالاق هلکم رک نر_جاق هیا رادغ نشست

 ۔روک هطلابو هنب رلف رط جا كرار عساو «هراغاط

 قوا زویح هک هننصا كامرا
 هنیلا كنب رارجاهم ایوروا الماک یسیضارا اشمآ

 یتساروا فرط ره كناشمآ هلهجو و .یدیشمک
 ندنراتلود اوروآ «هروک 1 ندا ناکساو طبض
 هلا ایناپسا یسیرنکاو هلم کح ییاکلقسم كنبرب
 هسنارف «كنلف یخد یسیضعم كنهزلکناو ریکتروب
 . یدیشک هنیلا كت هقراعادو

 كنرلتلود اوروا یک كالتفح هلو كناشمآ

 شم هه

 چاق ۸ یرود دا لیسا 9 ینیدنل و د تح

 - اوروا هدر کل تیام هر 2 ندکد روس سی ک

 ندارسا لوقنم نداش رفآو ندهعدق لاها هلرلپل

 -اص هحالس ااف یلاها نالوا ج ورم و بکر

 .هلکشا لو تسا شیر رب رب «قردل ر

 (نوینیم ود) کهدنلاش یاصقا كنیلاش یاشمآ زکلای

 4 ےس هوطد

 تا تقاعتم

 یسهعطق (هنان وغ) ی هد ونح یاشیمآ :

 ه دیلاحب ییاکلتس اب وروا نالا ی بارزح )0 9

VY 

 ى ام 2 ع 5

 ص ><> < م

 راس «بولاق
 aS هنن ر وص

 ۳ یرلالود ترا 4 یسهفاک ك رلف رط

 قیرط یسیضعب كرلتلود و
 ینیراتلود اب ور وا «ك رودا لحارم حطق هدیق رب

 اب ور وا «ك رهدیا قرب ه هک ندن وک یسضع و شمع

 شمالشابپ هک ا ب رقت ا كنس هب دم لود

 یسیص (E2 ENS تاشفانم و تاب رام ناالا جد

 هد هسا

 . رد رلشم وا قرت هلهح و قید «بونل و

 درا ها بولوا هعقم كلام یرلن دقم كا
 .ردیت روهج نیتنح رآ هيغل ر وطارمء | ایلیزارب

 ٠ یراسوفنو هحاسم هلیسهیسایس تاهسقت كناقبرما

 روت وا رکذ رز هحورب

 (یناش یاقمآ)
 هرام و ایکع برع كلام

 ۸۸۲۲۵۸۳ نوینیمود یهدنلا كنەرتلکنا ٩
 TITTY هقسالآ عم هر كلام ۲
 ۹Y هقیسکم ۳

ig e i14 هلا اوغ ۱ ° 
SGروداولاس 0  \AYT 

٠ OSH WR 
1 

E۱۳۳۸ وع 2 2 ۳  

 ۱۳ ۰۵:۰ سا رود وه ۶ 9 فا
a ۲0۷ هق رهتسوق ۰ کم ° 

 یریازح ليتنا 1
۱۰۰۰ 2 ۱۳۲ 

 ۳ ییامش یاش مآ عج

 (یبونج یاقمآ)
 (هطانرغ یی) اییمولوق
 ال وزن و

 نیتنجرآ ۲
 یآوغوروا ۳
 یآ وا راپ 4

 ایلیزارب 10

 یهدنلا كتهسنا رف
 ) تاکنلف

 «  گات هر اکذا

۷ ۰ 

 ییونح یاقبیم سا

 ییامش یاقبیآ الاب هجورب

 یس هعطق اق مآ ج

۷/۱۳ ۷۰۰ 

۱۳۹۳۹۸ 

10۰۹۸ 

۱ 

۱۱۱۳۹۳۰ 

 ۱/ترف دا

۱۲۸۹۳۰۹۹۷۰ 

۱۸۹۰ 

TAT: 

AFFVTI۸ 

۱۱۵ 

۱۱۹۳۸ 

TTITEF 

۱۸۹ ۷ 

۱۲" to 

 یلاها

۳ ۰ 

۰ ۳۲ 

۱۱ ۶ 

۱۳۹۷۹۰۰ 

iNT: 

Toq: 

۳۳۶ 

۳۱۱۳/۵ 

eens 

۱ ۳ 

۲۱۳۱۹۸۳۰ 

۰ 

AVI 

۱۱ E و و 

۲۰۵۹ 

TAT 

oA TA0۸ 

2۳۰. 

۱۳۹۳۳۳۷۰ 

۳۱-۰ 

VENT 

0 

۳۱ ۳ 

۱۷۱۳۷۹۹۳ 

۱۳ ۲ 

 و دنجشا نیل اها و .یایداو تیسح كنيم اها
 س
 9 بیرق کواو لر لصا نویلم ترد حوا ق وا



 1 اف رنو هی ۳ 9 و
 كنس هعطق ایلیزارب . رد رابع ند رایج ز شملو

 یاقیرفآ نوش راس «بولوا لریکترو یسلاهآ
 یاشمآ . ردل ویاپسا .رزوا تیموخ ین

 لیتن او هقیسکم هلا یطسو یاشمآ هسا ندیل 2

 بولوا لویناپسا هنب یسیلاها تیزنکا كس

 2 .ند NS و رلیک هدن رف رط هدانق نت

 نالوا ش نا طرص ییاقرمآ هرزوا تیم وعو تب ر کا
 را

 - ریلکناو ا ریکترو لویاپسا نعي هتیشح جوا وب

 سور «لحوسا «نسنارف «نایلاتا نامل نالوا 1

 SAE یدارفا دفلتحم ماوقا را

 هخ وا هداروا رلتد ا ثرعه هتکلع ره اذه 7

 تاس كعیسنع نالوا شارد تیک
 بئاغ یی راک یدک شاو ا 8

 .ژردیا ۱

 هب هعساضتقا یرلهیلم تاداع و قالخا «رارپلکتا | 3

 ‹قر دیم راق هاب رلیحم ز اش رفآ هدهب و هل رلیلرت لصا

 ًالماک نامه یهعدق لاها هکلبو هدقماشاب هک را
 هغم رب دلاق ینیدوجو ید كرلیج ز یکی راک دبا اعا
 ,- ریکنرو هل رالویناپسا «هدلاح یراقدل وا هدقمشیلاچ
 «ندن رلقدشی راق هل رلیحم ز د رکو هل رایل رب ك رک س کعلاب رل ی

 - روپ ایو لوییاپسا صلاخ هدرارب یراقدنلو كل و
 دل وتم نلدسنح فلتحم جوا وب «بولاق زآ كب یلریکب

 سولا میده وآ اف لاها ج رز
 یرلقدنل و دا رفا لتیلک بد هع دق "یلاها هد

 را ها

 3 E تير ن بو هت

 یرلنالوا بونم هنیرلتیسنج ییلکتلف و لت رب
 .رداتسور | ید

 ۔ راکیل وتق ہدیہ ونج یاش رمآو هد رلن اتست ورب تیر کا

 دود روا یاب دن او ند د رلیلاب وروا ید

 ملکتم ها رلناسل یدنک هسیا رلیلر نایاشای هدنیشح و
۳ 
۰. 

 جد یسلاها E هعطد نوینیم ود ها رخ 9

 هدکعا ترعه موب لک ندنفرط ره كنا وروآ هز

 | هتيسنح 0 EE و هدكنيل اها زاس یک

r 

۱ 
۱ 

1 
| 

۱ 

۱ 
۱ 

 | هدیلاش یاشمآ «هیلع *ات

 ۲# یر | اندرا . ردمد

 لاح

 نا
 غ نایدا «یک یراقدلوا
 . را ردم دق

 یواح ییهفلتحم ملاقاو لوی كب یسهعطق اقیرمآ
 ها یلاها نانلو نکاس هدنرزوا «ندنفیدلوا

 نکع یرللوا دعن» هعکنرو ایسو لکش كنسهیدق
 قیذلوا ددم وا تلخ ناوتس ای را ترا
 ع وتتمو فلت هروک هیلفا ید یرلاهسو لکش ءیک

 نالو نک اس هدرزو هدهیلاش راطقا وا

 ادعام ندرویکسا نالوا یرلتیرق هنسنج لوفمو
 مع كرتشم هام را ینهیلسا اقا اش دا توت

 هاشم هنکن ر نيج راد ايو ریقاب صوصخابو رلتمالع
 کسا ینهیلصا لاها اشمآ .رویللو كىر رب

 «بویمزکب هنیرب چه كرش سانجا یهداید

 هک «رارویدیا لیکشت سنج رب صوص هنبرایدنک
 - وا قیرفن هل رییعت « رلهدآ یزمرق» هلیسح ینر

 فا رها *تاما وفا ندا تکرت ین
 هد وا و شا و ساواک و مدارا هست

 هجورب یرلهجاشاب كنیرانالوا دوج وم مویلا بول وا
 : روش وا دادعت ریز

 تبات ید هدن راهم دق ةهس

 هقثس ۱ ی و ٩

 ادرت وا ۱ مه

 هغ واق و

 هروواقسوت هراسو شول وق
 یاوقا هنوقاد ه یا وقا هقساپاتآ ۲

 یاوقا شالاپآ ٩ یاوقا نیکنوغلآ
 زچ ی رگ

 یکو قسوم هوان وا
 واتقوش یا وبپب وا
 یهمرش _ هراسو قامکیم

 یاوقا وهاپارآا ۷ یاوقا اوقورا ۽

 هدیطسو یاشمآ

 یوق قسارات ۱۲ | یاوقا كنزا ۸

 « یونوا ۱۳ | « كتلو ٩

 6۱۱ ام « ثتسکیم ۰
 CARA « كتوپاز ۱

 هدی ونج یاقیرمآ

 « .ناقواروا ۲ ۱
 » هشلتو ۲۲ | یا وقا

 لئوهت ۳ 0 ۲
 | یاوقا هراعآ اوشیک ۹

 یاوقا یناراوغ ۱۹ |

 هرژاسو بار 0

 یو ۷ |

( 

 2 لوا هم زوی رد TEL . یس هیخح رات لاوحا



 رم
 كل رامدآ یهداید سا ندندوحو كنهيسح هعطق

 درکترو و ای ایسا ءبویلوا ییامولعم و رح ا

 رع هدرلنامز یرلقدنلو هدنلا یالسا لها برع

 هدنس هب واو هدنحشا كلطم رع و مالسا ندهاج

 ها دصقم نشک كناقبرمآ هلرخآ ریبعتو «هلیقارم راو هن

 دیایرص هل رلیک ندنسهلکسا د ولا عب (هوبشا)

 قفوم هماود هدن راه رګ تحایس «هد هس د راشمشی رک

 كمالسا لها هن هرکص تدم زا .یدراشمامهلوا

 قلوا یسهرغن كنیرلمح فراعم ینیدقار هدایناپسا
 د وقف افوتتسرف) هد را ۱6۹۲ كدالیم یرزوا

 ءآدانتسا هتورک كضرا «یلهونج رب هدنعسا (بمول

 ابا یک چ وا «هلدصقم كقنک هدنه هلیشرط برغ
 «ییر تكنيرازح (یاقول) ادا «هلتکرح ندایناپسا

 سا) هلبا (هبوق) هدعب

 یجکیا رب و هنس رب و «یتبرهطآ

 شقا فشک ینحاق رب رکید كنب رهطا لیتا هدتحایس

 .یدنا

 ا ی هه راراوح یصتم (یونروا) تک
 نده کتا لوا هنس ر ا ییدتا فذک

 ( ور ] ید (تواق) ناد وک نالوا شرب کک

 فشک یتلحاوس ضعب كنيلاعش یاقیرمآ هلیسهریزج
 .یدیشعا

 وا هعطق رب میسج كنو هنیرزوا كنایف شک و

 ندنرلنادویف ریکترو ًاتاذ «قرهلیشالک 1 ینحهل

 هدنه هلیشرط بغ ید (لاراق زراولآ ورد )

 دنلحاس ایلیزارب افداصت «نک رد تحایس هلیتب كقبک

  Eغیمود تیر و (

 یاشمآ بمولوق فوتسرف هد ۸

 شماعوا
 -وفیلاقو هقیسکم هللا یطسوو یبونج یاقبرمآ ندنف رط
 ندف رط رب و «هش رلف رط ایر

 یرخ هن راریکد نیحو دنه ندنلامش كنايشآ ندنفرط

 نلیردن وک هب یلامش یاشمآ ها رکف قجا قیرط ر

 ییراطقا اشرمآ یی

 یلود هزلکنا ید

 ردن ۳ مردن را اکتیو 9 د

 . رد راشم ا طبضو فدک

 رلتا ور یهغلابم نالو عویش هدنفح ینرثک كرلشاط

 ماوع هدریکترو و ا هدابوروا

 جوف جوف «ك رودا كب رح ییعط باصعا كسان

 "لاها هراعب :هلکعا تاتش هفرط وا رای ریس

 رب «كرەدىا باكترا ىملاظم عاونا هدنقح هیلصا

 | ریکنروو ایاپسا ندفرط ر «ندنعیدلوا

VE 

 .راردم وک "

 0 00 را یثک كي چا

 نوتب یجیردن یجردن لهجو وب .یدراشمکچ هنکح
 ا ع ا لعو ع للود اوروآ اقیرمآ
 رلن وب ؛بورک هنلاح ییاکلعتس كنهرلکناو ریکترو

 نوا اشیا ییهعساو "یضارا نک هش رللا

 ؛لرهریتک یسارسا یحز هایسولوط رلیک نداقب رفآ
 یرلشابو «هدلاس ینیدلوا ریز هدنراقایآ یراهراجب

 هيب ایط رک روب «نیزشلوا كيسکا ج ابربق ندنرزوا
 . ید رشم الُساب هخع رب دشیلاج هلقل راذع رب هدنروص قح

 رل لاو روا نالوا نکاس هدناکلقتس و تیابن

 هنس وه لالقتسا بویچاط ینیرلیلصا نطو یدنک
 ندهنازر وخ تاب رامو تالالتخا قاط ر ءهلکمشود

 «كرەدىا لالقتسا بسک بقاعتم ینیرارارب «هرکص
 .ردرلشخ | لیکشت هقفتم تاتیهو رلت روهج لقتسم

 ا دوز
 هد هععج كلام «بولوا هلئسم كوپ ر هح رلتل ود

 اق مآ جد سا وط

 ندنعوقو هیلخاد ةبراح رب كوي نوحا كنو

 یاشسآ ٤ یک ینیدلوا ش لدا وغل تراسا «هرکص

 ؛بولوا لس تزاسا ید هدنرافرظ شک تنی ونح
 اذه عم .ردشغلوا وغل جد هدایلی زار هعفد و

 هدشرح هدایز ندقرط رهو هدفرط ره رلیح ز هراعب

 رب ترا سا هه اس تسا تقس هلاع نوح
 هلغماشای هد راقحو تلذ ع ولر نالوا یسولرد هقش

 مدیا لی لات ا و یخ
 لحاس كناقیرفآ «هلئدوع هنن رلیلصا

 لیکشت تیروهج رب فورعم هلیعسا (ایرمیل) هدنسبب غ
 ا

: ly 
 , 0یره افیمآ »۲ ىع ۱ رود ل «

 ۔وھج (این روفیلاق) ندنسهب یغ ریهاج كنهعتم كلام

 نطو «ك رهیم

(American River) 

 توس ) هلا (قروف ٽرون) ۸ 6 زد ربیوا هد بل ر

 ا ا اا دما (یزوف

  یربش (وتنمارقاش) «هلنایرح یرغوط ه رغ بونج
 0 هرات اس هدف |

 بی «هلناعبت ندنغاط (هداوناربس) (قروف ترو) | تهق یذ هلا شوکو نوتلآ

 یسارج كل هزبم ولیک ۰ «قرهقآ یرع وط هب ی ونح

 هے دا ( قروف توس) نالوا یرکید .ردراو

 ؛قرهقیحندنلوک (دنالپب و) یک ہدنغلتن وق (ودار ودلا)

 0 دارا كنيلاوح وا نالوا قوح ینداعم

 . ردنآ يس



 س 3 3 ٥

 یاقیرمآو للام یاقیرمآ | یبونج یاشتما
 [.هیر ویب تب هنسهد

(Americus) | 1كنەعمج كلام  

 ۔ اح یکهدنتهج ییونح اوت
 «ردهبصق رب هدنتر وهج « ناتسحروک » نرو ۱

 تولوا یسهدادا زکر كسا رب 8
 كنب بش (نوقام) و هراس لیا تن را 6

 یالوصحم قوماب «هدنسیرغ بونج هزامولیک ۱۱۲ ۰
 -اج یییلاھا ۳۲۹۰ و «عقاو هدلحم رب نالژا قوت 9
2 

۳ 

)Baie América) ۲هیس و ر . 
 ی ا ی هم

 1 یوق رب هذن ربکد ای و اجو هدنتهح بونج كن ۱

 رش لوط ۱۳۰۲۳۵۰ لا لاک ضرر 2 ۷
 نه هدیق

 ب كناتسدنه ( 4ص11٣ ) 1۷

 هرب زج هبش (راویتک ) یک هدنتهح یلیب سم ۱

 ددانآادجاو هدنب راما (راوکیک) ناك هدنرلطسو كنس ۰

 «بولوا رهش رب هدنسیبرغ بونج هژامولیک ۰
Eردراو یسلاها ۳۲۰۰۶ 72 . 

(Amesbury) ۱ 1كن عج كلام  

 رجا ید لا مر
 دنس ااف (سکسا ( كش روهج (تس وحاسق) ندن

 كن رهش نوتسو و هدن راسب لحاس كنب رہ (قاعم) ۲

 ۵۵۸۰ بولوا هبصقرب مقاو هدنلاعش هزتهولیک 6

 . رد را و یرلدش راف ا تاج وسام و هل اف و یسلاها

۱ 

 هب رڌ را جد هدنساص (ججو) كن هزتلکنا هما لا

 . رد راو ۱

)Amsterdam(كنع) ود كل  

 یل (هدنالوه در و) و قیا 4

 ردرهشر كوي نالوا یزکم كنتلایا « كنلق لا
 لا كنابید هک

 كنجاخ (یا) نانل و هدنسی رغ بونج كنیزفروک (هزر

 | مادرتسمآ

 .دیوژ) «بولوا ندنراهاکت راج كوپب

 ها اش ضرع ۰۲ ۲۲ ۳۰ ہل ا یوتح

 ۳۷۸ 1۸ .ردعفاو هدف رش لوط ۲ 8
 دیز ند ۳۰۰۰۰ دعا رر «بواوآ 8
 راد فصز ر هد رګ لحاس رهس . ردي د وی ید

 ندنتهج بونج یربن (لتسمآ) «بولوا هدنروص
 رجاح روک ذم كل رهک ندسخا ك رش فا لوخد

o 

 . ردد وح ود

 س ما
 راودج قوچرب هدنسهرآ ریکد هليا رېنوب .رولیک و د
 لا یر وک ۳۰۰ هدرا رپش «ندتفیدلوا شلجآ

 وس .ردس#قنم دی دطآ هدایز ند ٩۰ ردا طالتخا

 -اغ «بولوا هدنرارانک كرللودح ون یسیرثک | 4 رلقاق
 یراوا .ردشینکو مظتنم كبو شفدود لزوک تی

 راطقاو ندءلغوط «بولوا ینبم هنیرزوا رلقزاق
 كد یرلییاچ «فلغاوا هدزرط رب صوصح هيلا
 قیحآ لد مرم هدنکوا كنسیرتکاو «ردکسکو و

  هادنفا رطا ی را ارت
 هل راح اغآ یتسوا كروس .هدهسیا راو قدنحر و روس

 وا یرلخ رو «شغلوا داغ هربسم «یرلوا نیز
 روهپشم ك كمادرنسمآ . ردشلباب یرلنم رکد لپ هدنرز

 هبدلب «هلییارس كلارق یرلل زوک كا «بویلوا یسهینا

 یاو سەر ەش روب ىا هلو مواد
 شلپاب هدنسشراف ك روح 3 ؛. ردیساسلف

 ویو تابا ی دادن اد شارپ تا یا

 یواح ید یتیرهجاب تان

 ءیتکم ماسر کهدنای كنوا هلا هناخهزوم ۳2۲6(۰)

 راسو یسوراپ چ وا یسهاخهنوع چاق رب رکید

 هدنعاح (یا)

 ی جو د 7 كوي نالوا

 . ردن د هیعنص ا اش لاباس یس هیموع تاسس وم

 كم یرلتیعج تارمخ و هب اعا و عیانص «نونف مولع

 0 :A اد اليم قراعم نم ۶ . ردق وح

 4 e سیسات هد ۱۸۱۷ ید _ِ

 یر ندنخ راد ۱۷۸٤ ید تیعج رب نالوا فلخ وم

 ند اغا شا یدلب سلجم ر بکر م

 هلم و هرادا ندنفرط یر دم هب دلب 7 ا |

aE SE 
 رریظتنس ك جد .

 یرلسیل وب هل رلسسیم وق هب دلب

 دوآ تا یه رغ ام ل درف را ردط هه
 نک «هدهسنا لک د قوح هدهح رد وا ییانص بول

 - رو .هعصاب «هفیطف هلیسهعونتم تاحوسنم كساو |

 رهنیک ام عاونا هلا ه ویهک داومو نوتوت ءرکش ؛نیلس
 راسو سالا . ردقوح ید یرلناخ ربمدو یراهش رباغ
 ص وصحهر مش و هسیا یتعنص یسلشن و ك رلشاط ت ق یذ

 مادرنسمآ .ردشعا عسوتو قوت هدهحب رد تایید
 كب «بواوا هدنکح نرخ كوو كناب وروآ نوش

 هل رالانقوو هل رال وب رمد ددعتم .ردراو یتراحت رب كوي

 -روک (هزرد وز) بول وا ط ورم هلیفرط ره تاکنلف



 هنن ورپ (ردله) یرعوط هلام یر «هقشب ندزف

 ییا نالوا یبننم +یلاعش رع یرعوط هغ یرکیدو
 لو ا نوف ریس رم تراک هک «ردراو لاتق
 . ررک نافس هدایز ند ۲۵۰۰ یونس هن اهل .رلردا

 ماود هتفه جوا تولوا د اشک هدننآ لولیا هنس 2

 .رونلوا ارحا تراح یلتیلک هدنرازاب ندا

 یصع یشکیا نوا «بولوا رهشر یی مادزتسمآ
 نوا .یدا ترابع ندنس هعلق ییهرد رب هدن دالیم

 هطاحا هلروس «بورک هنلاح رپش هدرصع یعش

 «بودا ماود هدکم وی یر ندتقو واو ءشقل وا

NEVETردشفلوا ذاا تنی هدنسادتبا . 

 وا ترابع نداوتنع ر یر ید ینلتخاب 2

 كنه زکر تموکحو یهاکتماقا كلارق لصا «بول

 . رد رېش (یاه) یعامحا لع 7 ۳۰ 0

(Amsterdam) 1كن هعمخ تلاع  

 وغتن وم) دن روهج قروو

Eكنب رهش (ییابل 1) هک « ردهبیصق 7 هدنساصق  

 ای كن ره (قواهوم)و هدنس ع لامش هزنم ولیک ۵ ۵

 لیح «یسلاها ol «بولوا عقاو هدن راس لح

 لزوک رب هد رزوا یر (قواهوم)و یردقی رباف

 ۰ رد راو یسیرب وک

)Amsterdam(ریارح تکنلف_  
 یهدهاوف و ه دطیح رګ

 . ردیمسا ك راد رق هل راهبصق كج وک قوحرب ہ دنن اک ام سم

Amsterdam ( ) هل رکید ماو 

 تیدبرس (Karetivû) ووين راق

 | مادرتسمآ

 ۱ ماد نا

 ۹َ «هدنښشدس راق یس ەش وک رع لامش انس ه رزح

 هک ءردهطا كحوک رب , عقاو هدیلاش ضرع 4"

 TLS 1 راط ۳

2 (Amsterdam) ۱ 1 ۳ امش طيح ر 

3 Eاس ۱  

 هدیلاتش ضرع ۷۹ ۳۰ و هدنسبش راق یسی ع لح
 . ردهطآ كحوک ر ر عقاو

 # ماد سما کی )

 ۳ و و » 1 مادرتسمآ

 ۰ ۳و
  1و 1 ۴ « كنلف یونح » تکلیف (۸۳۵۱۵۱)

۱ AS E 

 یسا « كنغامرا (نر) هدنسس راق كن رهش (نفلا)

 ۱ نش لاعشو لامش «بولیرآ ندنس هبعس نلید »¢ نر

 E ماد ۳/۹

 ۱۱ ۱ سما ایرج یرغوط هبق
 هدنسه رآ یجاخ (یا) لیزفروک (هزردیوز) كرهک

 «بولیحا یمارجم درب و .رولیکود هزافو یک
 بیرف هنعبنم . ردشع وڈ هنلاح لانقرب حاص هنن افس رمس

 هرکصو ۳ دا هدف هد بول وا (وآ) 1

 .رویلآ شا ( تسما )

 ىج وا درهم
 رب هدنفرط قرش كنايرییس (488) ۳

 . ندنرلغاط (تیرکیونولبای) هک «ردرهن |
 ولیک ۷۵۰ ءقرهقا یرغوط هبقرش لاش باناعب

 و یعسا كنب رهش ماد زتسمآ

 . رادیقمشم ندنمسا

 ا یعامربا )3( ندل وص اک ندای رح تاله زەم

 .ر ولیکو د هلن رهم (نادل ۲ ) ندن رلعد

Amganدوخاب  (Ameganهيس ور  

 و 0 انمآ
 و «بولوا نسبت یعامرا (رومآ) هک ءردرم
 (ناغنیک ) .رولیکود هدلحم رب بیرق هننصنم كغام ربا

 هدنسهض وح .رونل وا داب ید هل رلمسا (نوغم وا)و

 .رونلوب نك اس یلئابق (زوغنوت)
 داسا e ۱ داراب

 نالوا جوزم هلافارخ و ربط

 -رانهاک نالوا یتیسانم هلا هلآ ءهروک هنم دق خیرات

 دن اغا ینلرادسک> ( سوت را ] «بولوا ند

 (تساردآ) نانلوب یرادمگح كر وکذم ربش هلغشیقلاق
 هربشمه كم ودرع هرزوا كمروس مکح ًاکرتشم هللا

 تساردآ ارخومو ؛شقبا جوز ی (هلیفرا) ی

 سوارایفمآ «تقو ییدتنا برح نالعا هرلیل (هبی)

 رخ ندهمل آ یتغج ها روا بلا ییادمک هب هب رام وب

 .اد كتساردآ یسهحوز یددسیا شعا افتخا «هلغملآ

 لحم اعط هغلناد رک رب یید رب و كن (یکینیل و) مدام ۱

 روی هکقیک هب رح Î .شمزبس وک ییسافتخا

 دل رء رب دل وا یتسهدلاو ۵ ) نوثمقل) لغوا «دلغل وا

 .شلوا دیدبان بوتاب هنحصا كرب یدنکیدنا تسشت

 یش د «كرهدىأ ان دیعم ر هدلحم وا رلیاب و هدعب

 . راشعا سی دش

A mphi polis ( ) كناب ودک ام 

 هجعوزتسا هک رد رهش رپ یکسا
 عقاو هدنذ رط لوص

 هدننامز (نویک )

 مس

 سال ر رم ۱

 قرهل وا بیرق هرم تنم رپم

 .رددوپشم مویلا یرهارخ .یدا

 بیلف یاد ةا كندا یدهس دیشمگس هنیلا هل رلیل ةن



 اب ودک ام «بودیا دادرتسا وا دم ۳۰۸ نددالپ

 .یدیشم وق هنلاح یقاوم ی كا كل

)Ampbi trie) | ۳اسا عدق نانو - 
 «بولوا ندن رلههلا ریکد هدن ربط ۱

 یربق ك (سیرود) هلا (سونایقوا) دوخای یر
 هب دن بسا . یدیا یسهحوز ك (نوس) یهلا ریکدو

 و هنس هبار راو شم روب وا هد هبارآ ر هدنلکش یعوبق ۱

 - زوا ریک د «هدلاح ینیدنل و هدنن ات جد رلیرب نا 13

 ا .یدراردیا ریوصت هدننروص رزک هدنو

 هت رتفمآ

 رادطآ كحوک قاط رب بوسنم هنیرلهطآ (هسلساراب)
 و هدنسفرش بونح كنس ەر زح (ناعاه) 1 ندا

 هدیقرش لوط ۱۱۰۰ لا لاش ضرع ۱۱۰۹۰ 8
 .رردعقاو

 كم دق ناتو (Amphitryon( | نورتیفمآ

 عقاو هدنسهعطق ( هديل وغرآ ) 44

 كسویکلآ «بولوا یرادیکح كت رش اتا

 ا تبلت ندا لعق ق قیراغوا ۵ نور | ۳

 در وکذم رادکح ةافاکم هلکعا لیکن ینیرلناصروق "

 (ءاطخ هدهعزانم رو ؛شعا ج وز ی( 1 ) یربق ۱

 .یدیا شملکح هب ( هبي ) «هلکم ریدل وا ییردب یا

 وو ؛شقعا قلنادناموق هرلیل هبي هدرلدب رام قوحرن

 كنسیدنک یرعشم ههل الاوا ای وک هدنساننا یرب ك رلرقس

 کیا یسهحوز .هلقعای هیس هج وز «درهرک هتفایف

 n ا

 .یدا لغوا كن ۳

Amphissaاعد نا  

 .REE ۱ اسیقما ۱

 .بولوا مقاو هدنسیلاعش برغ كنيديعم (نلد) ی ۱
 ندن رتقدل وا شا ۱2: یروکحذم دیعم یسیلاضا | ۱

 . یخ توت نالعا هن رایدنکیتیعج (ایویتکیقمآ)
 ارخ ؤو «بیرخ و طبض یربش و بیلق لاین ودک ام

 (هنولاس) مویلا .ردشخا سیسات ندیکی سوتسغوآ
 |[. تار هتسهدام « هناولاس ]ر ال

 ی جو ب سطح ۰ ج نیت خنک ]نکن

 (هدنرتن) هلا (نوتر) و «ینیدلوا شمش وق یرلقیلاب سن _

 | (Iles Amphitrite) . یرهطآ

 | عقاو هدنف رط لامش كنب ریکد نيج
 فالتخا هن وکر هدننی راوز ناک ندفرط ره هدبعمو |

E 7۳ ER 

 | یدشعء ید هنس هب رام اور .

  gy (Amphictyon)مد ناب |

۳۷۷ 

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

 فا

 یسهجوز هلا (نویلاقود) نالوا عز یحاص ناف وط
E A ( 

RE E | 

 ۔ویتکیفمآ ) که دلیپ ومر و «شمروس مکح هد (لیب وم

 وا یداماد ك (سوانارق)

 وا شلوا یرادمکح (هقیآ)
(Eیدیشعا ساب ن . 

 ) ءرکص ندموقرم بول
 . رد ورم یییدل وا ینیع نویی نال

 هلع-| وب E 8 کیف 9

 رلتیعج قاط ر و هدع دق ن " | ایوب

 چ و شفلوا باختنا ی دالب «یدا ر

 «داقعنا هد رادبعم روپشم ضع «بول وا e ند

 -ردا هظفاح ا لا لصف ییرلاوعد هدنعوقو

 یرلای ویتکیفمآ كنب رادبعم (هلب ومرت)و (نیلد) .یدرا
 كرهدبا عیسوت ینیرلهفیظوو . كرهشل ر ارخ وم

Eكوصو «هدیفلد هدرا كليا نا  

 یراتبروهج نانو «عاقجالاب هد (هلیومرت) هدرا
 لصفو لح یتافالتخاو

 نیمریو اضر هنکحو ؛

 یعب «هعفد

 لباس 9 قلعم ون

 ید رملآ ینکوا كنه رام هلا

Eیر عرش دروس انا نوت  
 ر SEAN ‹«قرەلوا ندلیبق و . ید ردا قوس

 ام هدب رب ك رلن و ۹ <« یدمشم رب دتا رله زاحم قوح

 نو «قرهلو تصرف هغمش راز ید بیلف یلایودک

 . یادیش وا لخاد هتیعج و نالوا صوص هرلب

ùligyı ( Amphiloque ( E 1 
 هد رش (سوغرا) ك 2 ۳۶ ٩

 رومشم «بولوا نهاک یک ( سوناراسیفمآ ) یردب

)Amphion((هبی) كعدق نانو  

 | نویفما - وز ك (سوتیل) یرادىکح یرهش
 (نویکیس) دوخایو هلا یرتشم كب (هب ویتنآ) یتهح |

 دلوتم ندنسانز عقاو هلا: ( سوی وا ) یرادکح

 هجمیوپ و ؛شلدوی ندنفرط رلذابوح .هلغلثآ هنغاط

 كنافج وازا ینیدلوا شکج كن رلهدلاو ؛ربارب یسیکیا |

 :هرزوا قلآ یمافتا حد وقيل اکرشم بالا لف
 ومعم و عیانص ی رپش هی هدن رز امزو وه روس مکح

 هروک هن هيي ات و ریطاسا .یدیشعا قرت قوح هدر

 عیانص «ب ول وا شانس قجسوم رهام ك نویفمآ ا وک ۱



 ا
 دوع نوتلآ رب هتسیدنک نول وآ یهلا تایداو هسی

 رلشاط «تقو یییدلاچ یدوع و .هلغلوا شمرو

 «ندنراقدقیح هنب رزوا یریرب بولک ندن رلکلیدنک
 دقع هلا )ا ب وی) .شقا اب هات ر وص و یني رهش هب

 شوا لغوا ۱6 كرءدا جاودزا

 یسهلح «هرزوا قلوا تازا ر هرو ع كنبر

 .هدلا و «هدهبسا

 ندنغیدنل وا فالتا ندنفرط (هناید) هلا (نولوآ )

 .شقا ِ فالتا ندنتبس وام ید نویفمآ

 | كنکما

 ندنف رط رس ور هدن راس لحاس ات (اغ.۱) و

 لاش ضرع ۰۱  «بولوا رپ ر شقلوا ناکساو۔انب
ENك  

Amginsk) 

 هدنتلایا e هدنف رط

O E AAR 

 دراو یلمک هزم ولیک رب

 - هطخ ناردن زام هدنفرط لاش كناربا ۱ 1
 «بولوا یکسا كس هک ءرد رهشرب هدنس

 كنب رهش خورفلب .یدنا یرکرم كناتسرربط هلیتقو

 ما وی لج ا هل زردن

 هرم ولیک ۱۲ ۵ ابرق كنارهطو هددفاس ٩ ندنس

Eتب  

 رح و دنن ع تعاس A ی و ۷

 هدنرزوا یربن (زوره) ايو (زاره) هدنسیقرش لاعش
 یسهناخ ۱۱۰۰ یکلاب دل رهش هدلاح یکیدمش .ردعقاو

 کا یر وا «بول وا یسلامها ردق ۱ و

 «قرهلوا لوم ند راغ وط شغل ندرلهارخ ك رهش

 رار هلکن وب . ردهدنحا ره اب عساوو كل رمس كن

 «ندنعب دنل وب راه ارح هد دف اسم لیح هدنفا رطا كل رهش

 رهن .رویلیشالک آ ینیدلوا
 سابع داش «یسرب وکر لک ۷ هد رز وا رو دم

 زا یا رتلوپب تیز هو

 هدننامز ریس وج «یسهعلق ر شفلوا ان ندنفرط

 یارسناوراک ٤و یسهعلق ۳ نالوا شفلو هدکشتآ

 ینیدلوا لصاح جرپ و قوماب «هدنسیحاو .ردراو
 ۳ و ی رلن دعم رمد لیح هد رلغاط ی هدنراوح هک

 را
 .یدرونلوا لاعا جد رایلاخو و راس ر وهم هدننامز

 یوج توقاپ یک ین دی رەد هد رهش

 a یئشدم و نطو تكنالبع قوح كب رهش و

 لما رکید قحس 3 3 رک هد رب ز

 9 رب و یر هاب راستا رو نوا
 . رد رلشل و

 4 لح و هدناسار | لّما برات لحاس, كن وخج هدناضارخ ۱
 - غ بونج هرتمولیک ۰ كناراخ ]

۳۷/۸ 

 . عقاو هدنرزوا هداج ندیک هیاراخش ندورم هدنسپ
 قفلوا قرف ندلمآ ی هد امس ربط ۳ سد منم ر

 هزافم لمآو طش لمآ «نوخج لمآ «مز لمآ «نوحا

 لمآ ی دس كنمسا لوص .رونلوا دای ید هل رلمسا

 - ول یسا ره موق ر رورملا بعص ا وص ا

 .راربد جد (وعآ ) کو ل

 بارخ هدنسالیتسا رلوغم «نکیا ریشرب هاکتراح و

 نوت ب كرپش و هدننامز یدابآ زورمف .یدیشلوا
 یتفیدل وا شمالاق یسلاها و هناخ الصا بول وا بار

 (نورب تلام) ند ویفارغح ریهاشم هدهس ر ودنا نایب

MENندا تحایس هفرط وا هدنس دالیم خراب  

 كوپ هلتق و

 - راوحو یتغیدل وا شو رود یربش ك (یاونه)

 تیاور یکیدنلشیا كنندعم ربمد ناقیح هدرا

 . رو دیا

 مسا «بولوا قوح كن مالسا یا ر وهم هیت سن

 زر دود وا گر E یرلیاذ

 یدنلامش تکلف د دنالم ۳

 هدنسس راف كنلححاس

 ) لمآ « «بودا کن و دلو هد ریش ول

 یتلایا (دسد رف)

 هق رش ندع هک ردهطآ رب یوم ه هر وک ذم تلایاو

 نت اف بول وا ردق هزم ولک ۲ ۰ لوط نالوا

 ءهغملوأ عیص كى یروص د زاغ وب نالوا هد سه زآ

  eردقازوا ردف هزام ونک .

 "یطارا بور دلوط هرزوا یتداعو لوصا كف

 وط رف «هدهسا رلشعا تشت هغ وڌ ا هعو زا

 NSE :ردشلوا حطقنم هات اعفد تایلع نده

 قچلآ ك یسیض

 بول وا یواح ییلاهآ ۲۳۰۰و بەرق حوا .ربلاق

 ۰ ر رب دشبش تاباویح راسو ثآ

 و[ وص هعود قوح بول وا

 ۸۱0۵10۲ (-de la Hous یاس وه الد ۱ ال
 «بولوا ندنسالع هسنارف )۵

 ۱۷۰۲و «شعوط هدنایل روا هدنح را ۱ ۱۳ ٤ لدالیم

 كیدنو قلهرآ ر .ردشعا تافو هدسراب هدنخش رات

 ران اسل نایلاتاو نیئالو ؛شفلوا نیعت هنشاتک یترافس

 نارا 2 (تیسان) لج نازاو رلباتک قوح ر ند

 دن هج سن | رف اک زداونص « سن رب » كل واکامو |

 .ردشم زاب ید رارنا ضعي راسو ا

(Amelia) ۳۵بونح كەم كلاع  r 

 كنسهرب زح هیس (هدن رولف) يک هدنسف ۰

 ی رب (اب رام هاش و هدنسس راق یسقرش لحاس ۱

 هدیلاش ضرع ۳۰ ۶۲ «بولوا هطا رب هدننصنم



 اطق کرم .بولوا ق وه هتساضق (وسای) ا

 وا كنه طآ و ید یسەبصق (هنىدنارو) نالوا

 ندقرشو ۲۳ لوط نال وا هب ونح ندلامش ا

 یسیضارا «بولوا هرتمولیک ٩ یضرع نالوا هع

 (اینج ریو) كنەعقجم كلام هلعسا وب س .ردتنمو زود ۰

 یر (و :انوبآ) کے ردراو اضقر

 هزم ولیک میرم 6 «بولوا هدنفارطا نسا رح
 . رد راو یسیلاها ٩۸۸۰ و یسدحاس

 Ll ~î (Amelia, Ameria) ا

 هدنتلایا (ایرعموا) هدنطتسو |
OEE, (EE;هدنن ع هزبم ولک ۲ ۰ كنب رهش ی لرو  

۳ 

 . رد ر وشم یوزوا كنز

 ا «بولوا ندنرلفو سلیف ید

 عبا هنسيفسللف تهذم كن وطاللفا و ءشلک هايد هدایل

 . ردشمامهنل وب یران | . یدىا ی

 (Amélie-les-Bains) یرامام ۱ اما

 «دب رب قرش» كی هسنار 0

 رومشم هلیتءالم كنساوهو هاب راهاباق لدروک 1

 رام دآ قوح كن ندفرط ره دن راهاباق ءبولوا

 ا

 ۱۱۶۰۶ كدالیم (Amendola( هلو ا

 ANNE ب وغ وط هدتګ راب

 RA ییلوا کا تاف و هدنح ر

 . رد ر وې ښه هلس راهم یک هد رب وصت كن هي رأت

 یسیےغوط اهد و (۸۱۱۵۴0۵۲ز5) ۱ 7 1

 ا نوا نروس تموکح هدنرېش (هبی) كعدق

 1 هک « ردیعسا ۵ رادکح چاقرب بوش هنسهلالس
 قیدصت ید هلا هقیتع را1 نانلوا فثک یسکیا

 E E یو یرب دكرلن و .ردشغلوا

 3(سیس وم ون) ندا جارخا ندردم یر(سوسکه)

 دالیلالبق «بولوا یسس وم كنهروک ذم ةلالسو لغوا

et ۳۹الیم صع یعحوا . | 

 نانل ون هده رونه هنب دم كيلطلادبع «بولوا تایحرب ۱ 2 3 وکر یر سه هب  Ss AESکه «ردهبصق تكح ۳

1 

۱ 

 | صم )4۳0۸1016P( بت وندا

 ا

 ن ما ۳۷۹ ا

 وک هدقفش هدیرب كراهدآو .ردشا سیسأت لدیآ
 .یدا لکیهر روبشم ناراقیح كنهآ ر هلن ربات كشن

 ید ه (جاتفتم) یردب ل(سیزسوزس) روپشم بس

 . رد رلشمرپ و یعسا وب رلخ روم ضعب
EI Eزمدنفا مس و هيلع هللا یلص  

 هک ولوا یزل هعنع هذلاو كرار ) ب

 نا هه نت بالک ن هرهز نن فانم دبع ن) بهو

 سخ هلسلس E AEG یو یک
 رب با یزیضیب ذکر ایم ةلبتسلس دن رافوب نلع چوا
 ن نام ن) یرعلادبع ید (هر) یرلهدلاو .ربشل

 ندتهحو ءهلغملوا یربق ك (بالکن یهقن رادلادبع |

 -رب هلا یربځیپ سن هدنطب ترد یسن ةهلسلس ید -  راوج .ردراو یسلاها ۷۰۰۰ بولوا هبصق رب

 توا زسلاشا شیرقلا نی هلیداو نسح ا
 دبع ترضح یلغوا" تملک بلطلادبع ترضح

 هدنشاپ ترد نوا هنمآ ترضح .هلکعا جوز ههللا

 کیا هروک هتیاوررب «بولاق هلماح «هدلاح ینیدل وا

 ح وز «نکیا هلماح قایآ زکس هروک هتیاور رب رکید
 ترضح .ردشعا لاحت را ؟لاریع ترضح یراهزبح

 ردق هن رال وصو هنشاپ یتلآ لرمدنفا تانناک رخف هنمآ

 كد رهدیک E كراعلا ن یدع ینب یرلیاد

 ۔رارب یخد نیدنفا مزلسلاو ةالص)اهیلع دمع ترضح

 ّآ هن دم .هبا EEE یرلقدلوا هدرا

 هداروا .هلکقا لاح را هدعقوم مان (ءاونا) هدنسهر

 هد هم رکم کم هروک هتناوررپ رییدو ؛ردشفل وا نفد

 كهللادبع ترضح .ردنوفدم هداروا بودا لاح را

 اور رب ؛بولوا هیف فلتحم ید یفدو لاح را لحم

 هب هکم نوا ترایز ییرلیاد كن رارد هر وک هت

 دوع «بودیک ما هراعلالخال دوخانو شفک

 5 هدار وا «هدنلاح ینیدل وا شم ایع وا هب هکم نت

 ءهد (هشان راد) ب ودا لاح را د د هات كنب رپ

 هب هس دم د جد هروک هشاور ر کیدو

 هداروا هلکعا لاخح را هد (ءاونا) رو 8 نک بلک 1

 | راس وسکهو < شم روس تموکح هدب رخ رات ۷۱۷۰۰

 . ردشعشا غ واهلحا رخ او د رط یدارغانالاق هدرصم نک

 یراکدید (نوتء) كنب رلخ روم مدق نانوب یرکید سس
 هدن رلخش رات ۱۵۰۰ دالبلالبق هک ردسیفونمآ یک وا

 قوج رو :عیس و یلیخ کلات صم بوروس مکح

 هلالص) هلالوسر نوا هدلاح ره .ردشف وا نفد

 .رد ورم ینیدل وا هدءاوبا ییفدم كن رب ند(سو دیلع

 هدنفح یرلناعا كهالادبع ترضخ هلا هنمآ ترضح

 هدهسیا شلو ع وقو تافالتخا قوح ك اهقفلانب

 ییوا ê هندنفا هلا لوسر ترضح ءهدلاح ره

 هص وصح تم رح و قفل و هدنلخ نسح هداج



 ن ما

 ر نیا ترم ره لا دز دا
 جوز هلن د اق ۳ E هقشد نددنمآ ترک ها دنع

 ید هنمآ ترضح «یک ینیدلوا شمهعا تنراقمو

 ین ترضح و «شمامراو هب هسیک هقش ندا راشم

 ات .یدیشمانوا ځد یرادالوا هقش نداشیذ

 هعل هدنسهیصان كهللادبع ترصح یو رو دربی

 جد هلاحو نسح هداعلاق وف ۳ بول وا شات

 راو هنسدنک یرلربق شیرق نوت «ندنغیدل وا كلام
 یییرالاصو جد یرلضع بول وا رکشهاوخ دم

 مر ندنتفع لاک .هدلاح یرلقدل وا شا فیلکت

  ترصخح یەک فافز یح | سیده هب هنما

 ات كن هنمآ تار صح درو ی هدنراهیصات كیال ادبع

 رو ءا ہیڈ نوت كلاح و و «ییدشا افشا هنب راهیص

 . ردن وص ییدروشود هدسح و هطیغ
 ی

 ندرع یارعش یامدق .هیما دوخاپ |
 رعش «بولوا یسهحوز كن هنیمدلا نا

 اعم هدن ران ادتا . ردنهداق رب هروهشم هدنحاصفو

 یسهحوز جد هنیمد نا «بولو عوقو هقشس

 «ندنه دل وا شا لتف رارب هيتس ود ۵ (ءاج)

 «هد هتسا شقا حاود زا دقع ها هج زلا دیحاص

 ییدتسا لتق ا نا «بو اشا رار تدم زا

 ٌهلج كنهنما .ردشغلوا لتق ندنفرط یسابرقا كمدآ

 اکتساو تبع صرع هب هنیم دلا نا «قردهلوا ندن راعسا

 نایا تب جاق ر وش ینیدلوا شابوس هدنماقم

 : رونلوا

 ینتدعو ام ینتفلخا یذلا تناو

 مولپ كفا نم ف تعشاو

 1 سال شرا و

 مدس تناو یرا اسضغ مھل

 ًادیدق مسجا ملکی الوق ناولف
 مولک ةاشولا لوق نم یمسحب

 : ردشمهریو باوح هلرلتب وش ید هنیمدلانا

 رشت ياق تعطق تلا تناو

 ملک وهف بلسقلا حرق تقرعو

 یرتشلا جد ینتفاک لا تناو

 مونج نیتهلجاب اطقلا نوجو
 مهلکف عوق تظفحا قلا تناو

 مظک دودصلا لاد یرلا دیعب

 هنها  قرالا بس هنما «بونل و نواخ ۱

 ءدعس تن هنما «شیقر نیت هنمآ هیسالایلخ تو

۳۸۰ 

 هنمآ و نافع تا ۱۳۱۱ بالا تش دثمآ

 و ۱ ا هما. زدند رلهیاص سیق

 : جد یرادع رک كنت رلتموح مظاک یسوم هل رلتیضح

 . ردهدسهد یرلدف دم بول وا iE 4ما 9

 1 ۰ 2 5 مس
 مر ی هدنسیحاوت کو هلمراا هما

 ءال وا شا تاو هدن ریش

 یجنکیا «بولوا نوناخ رب هوعدلاذبایتسم ندهللا
 ده ز و هلع .یدناآ تایحرب هدن رخا وا ی رعه سی

 ترا ن رشد «بودا ترش e هلسدابعو

 « رد ر وهشم قح در هن رای ز اعاد یرلتسوح

 ماما «هدلاح ینیدلوا شیک هدنرایز ندلمر هجرتلا

 و « شم ر وص یتغیدل وا مک كنابيلاراشم «بودیک

 .یدیا شا

(Amenî) | 1 1لحاس زابلم هدب دنه ا  

 ت 5 EG ۱ م
 كنب راەطا (ودکال) PE ی ی (a ی

 . ردعقاو هدنطس و كنهر وک ذم ریازح بول وا یر

 .زدهرنم ولیک ۲ ی رطف بول وا لکشلایو راد

 مساو عقاو U ارا ها 9 ره 11

 رو رم لا بعص هک ءردیعسا كنسارڪك موق

 انور ر ومش یاس . رد ر وپشم هل وا لوح 1

 هبا را ند ورم ییهاکتماقا ید ل سوص) ندک ولم

 كن هدیص3 ینیدل وا شل وس هدنل و قیوشت هکتا لقت

 ۷ : رد دهاش کو ید یتډ وس

 وا یاهیتشردو ومآ كير

 یم دیآ ناینرب نوچ اپ ریز

 ومآ اشف جد هذ رش لمآ يهدراوح وا ۰

E Eدسل وا ذوخام ند وا کا كنار  

 |[. هل روپ تعحارم هنسهدام ¢ لمآ»] ۱

 هد ونح یاشرمآ (۸۳00۱۸۲۵) ۳ 1

 یک اتو هدنتل ایا (هیباد) كنور

 او ا كغاط 3 نالوا یانمه هک « رد هبصو

 . رد ر وپشم هل دعم (موتب) یک هد راوح بول وا عق

 اقترمآ هلا ایسآ ( ۸۱۵۵۱۵۱۷۸۵ ) ۱ ل 13

 ا (هقسالآ هلا ای رییس یتی) ۳

 بوس هنقاط « یراهطا کلی » ندن رلهطآ یو[ عقاو

 سه بول وا یواح یاکرب 1 شع وس هک ردهطآ رب

 ۱۱٩ ۱تسارقن ا لاھ ضرع ۵۵۰ ۳۳ یدک



 رہا اءار وام (۸۲001- 02م

 7 و ناسا ۳ اب برد ل :
 | نیریو ندنفرط یلاها یکیدمش هنیربخ نوش

 ی .ردشقا مه ید هجان وروآ و

 -ان نوهج هدهیمالسا بتک و (سوسقوا) دو

 هدنلامش ۵رهنلاروام ایزاوتم هلکن و .ردفور ا
 -راسقای) یسیانوی مد مسا یخد تانربن نویس ناقآ 7

 . رد(ایرد ربس) یمسا لصتس یلاهالانیپ یدعشو )یی

 یتعسا (ایرد ومآ ) یراج زمو ر رع ثداوح قاروا مزب

 ندرت ۸ رو ما ترو ک ال تا اوروآ
 هکعا هجرت راوفس ربت رب هلو هلکعا ن ا

 ۔ہدام « نوهح » ] .ردشحاف طلغ هک رد را

 [ .هلبروی تعجارم ةا ۱
 رب هدنفرط قرش كنايسآ (401) 113 9
 رم كو یا و ر | دوما 43

 -روا) دوخای (نوغرآ ) یرب كرلت وب هک ردکرم ند

 هدیسکیا ؛بولوا یراربن ( هقلیش) یرکیدو (نوخ

 س سووا (هرواد) «هلناعبن ندن رلغاط (یاتتق)
 هلا لامش ضرع ۱٩ ٩۳ ۵ ءهرکص ندک دنیا

 ۱۲۸ :ناقحالاب «هدیقرش لوط ۹ 9 ۹٥
 هدننایرح نالوا یرغوط هقرش هدلحم كاهرتمولیک

 قرش هرزوا كم ريح سوق رب م ماود 7
 ؟ ۸ ندیلاش ضرع ٩۳ ء«هلنالیم یرغوط هدو
 برقت هلحاس .هرکص ندکدننا ردق هبلاعت ضرع

 اس رقت «قرهقیح یرغوط ها ES «هکبدتبآ

 -وا) هدیقرش لوط ۱۳۹۳ لا لاعث ضرع 0

 كنهقلیش هلبا نوغرآ . رولوا بصنم هنیریکد (قجوخ |
 ۲۸۰ ینارج (رومآ) نالوا یغاشآ ندنسیقالث

 اص هتنافس ریس الما بول وا دلو اک
 قیدنلوا تاج ندیم 2 نوغرآ 9

 هدایز ندهرنمولیک ۰۰۰ یسارجم نوت «هدلاح

 ىر رومآ .ردهدنغلن و زوا لش کیا كن هن وط ین

 رایاچ و رارېن قوح رب ندلوصو عاص هدر
 ندلاش .ردک وب )و سيضع ك رلت و هک دا

 طبض [ربخا كنهیسور یراکوی لا زر ینیدلآ
 (یروب) (ایز) ندبا قس ینسهعطق رومآ ییدتا

 یر وی لا را رہن ینیدل ؟ند ونح . ردن ار

 ۔وص كنابروحمام نوت یربن (یرافنوس) صوصخا "

۳۸۱ ۱ 

 هلا

 و ما

 «بولآ ینتروص یامریا كوب رب «هلکمیا عج ینیز
 A هداب ز ندنن وص 4 (روعآ) وص هدنسیقالت لح

 نوکسم دا كنایروخام یریداو رب و .رونر

 نادناخ نروس تموکح هدنیح مویلا ءبولوا یرارب

 . رآ ) ادا .ردشغا تأشن نداروا خد یرادمح

 تن رار (یروسوا) تیاهنو (رومآ) هدعب (نوغ

 ینیرب دودح طخ هدنسهرا نیح هلا هیسور یرلا رجم

 «ندنفیدل وا قارمهایس یوص كنم رہن ر ومآ . رویت وط

 (ناروم هرق) هدهلوغمو (الوا نلاخس) هدنناسل وام

 . ردکید « قامرا هرق» هد یسکیا هک «ردشش وا دیس

 « قارا » هسبا یعسا (رومآ ) ندا من هح رلیلاب ور وا

 ۔اغن وس .ردطاغندنسل وغم عسا (ناروم) نالوا كعد

 8 وعام «ندنعب دل وا قارمضاپ هسي أ ییوص ثكنب ر

 (الوا یراغن وس) نالوا كعد « یغامریا توس » هدنن

 . ردشلند

 نانلوا نایب هدهفنآ هدام (۸۳0۵۷۵۲) 11
 عقا و هدنفرط لامش كنغامریا (رومآ) ۱ 9

 لدهتسیدالیم ځرا ۱۸۵۰ هک «ردهعطق رب كويب
 كنهیسور هدروکذم ځرات «نکیا هدنلا نيج امسا

 .ردشف وا قالا هنایرییس بوک هنطبض دب

 ۱۹۵ e ارش توس تا
 لثم قح جوا كثهسنارف بولوا هزنم ولیک میرم

 نوعآ یک هیات وز ملا شن واوا
 AV۰ اب رقت یتعب «هدنتیسن قصن كن و یسهعطق

 ضع ۵" هللا 4۳" «بولوا هدنتعسو هزبم ولیکم برم
 -هرا قرش لوط ۱۳۹ ۳۰ 4.۱۱۲۰ و یاش

 یمهطا (نیلام) نالوا قحع اکو .رولوا دتم هدنر

 ارش یراق ۷ لو هباسح وب

 هل رکید مانو (هرواد) ندنفرط ییرغ لاشو هلا

 بو بونح .رددودح هلیسهعطق « لاشاب ءار وام »
 - رآ «یک ینیدنلوا رکذ هدیراقو «ندنفرط یبونج

 نالوا هدنلا كنيح هراز یروسواو رومآ .نوغ

 یروسآ روک ذم هدننهج قرشو شل رآ ندایر وجمام

 كن(ایروق) «قرهازوا یرغوط هونج هجو یسارجم

 قیشو قرش ۰ ردشل وا یهذه هنن د ودح فرط ییاعش

 ءبولوا طاع هل را رک د (قحوخوا) و نوباج ها |

 es اب رقت «نزسقفل وا باسح یرلیتنقیح و عن ۱ ۱

 . رد راو یلحاوس كلهزنم وليك ۱ لع .ردب رارپ (یرونسوا) ها (یراغن وس) ید ۱

 لع 7y قاغاط هرزوا تیم وع یسهصطق رومآ



 ومآ
 یرارب زود هلی هدن ررانک كغامرا

 شمدمروک هطلابو یاس قرط ره نامه .ردزآ ك

 اقا کلا فرط لامش بولوا روتسم هلراتامروا
 زکلایو ینیرلح اغآ هرناسو ماچ نالوا

 قح بول وا

 ص وصحم هب هد راب

 یتحو ینعاونا رلحاقآ صوصحم ههلدتعم میلاقا یحا

 ییرلج اغا زوج هلرلهصا كوي تیاف هدنلاح ناب

 كب كفرط وب زکلای .ردیواح یهرقم راجثا راسو

 راس «بونلوا ارجا تعارز رب ییرج هدنژر زآ
 هةل يج وا نیشیقو قلیعقتلاب نزا یاها هدرلف رط

 وا بوسنم هیدلسلس ییا یرلغاط هجلساب .ربنیک
 هدنسهیلاش تهح كنه طق یر كرلت و بول

 N ( یون و وات سا ) نالوا دتع هقرش ند رغ

 (یحوح ا اا ره اک ءردیس

 ندنسهضوح رومآ ییابرییس ینعی نم یریکد

 ندبونج ؛بولک ندایروق هسیا یرکید .روبرپآ
 نوباج یتسیداو یروس وا .هلدادتما یرغوط هلاعش
 هدنرلطسو . ردیس هلساس (نیلآ هناپس) ناربآ ندن کد

 رومآ هک «ردراو غاط رب هلیسا ا نوتلآ) ید

 نایاشو لزوک تیاغ عقا و هدنسه روا كنو یعامربا

 لحایس كنس هعطو رومآ و وی ندزاغو ر اشا

 نوزواو راط یرغوط هبونج ندلاش هدنسیقرش

 فورعم ا ا (نلاخ-) هک ءرویازوا هری زج رب
 جد هزاعو ماد را نخ راست

 . راربد ) یزاغو

 «هدهسا لدتعم اهد زا رب هدن رلف رط بونحیساوه

 ها هطآ وب یبس# وا

 ناتسراتات »

 هدایز ندنآ ید «بول وا قووص هرزوا تیموع

 | یعاسآ ندرفص ترارح سایقم هدنمسوم شیق نروس
 ریک د ۱ ڪک قارا ل رکو شا ردق هب هح رد 6۵

 زانی

 نکع سوف رر رب مظتنم هلرضاح لاح كتکلم
 یسوفن كيب زوب كنسیلاها نوت «هدهسپا شمامهلوا

 ر دن ره «بول وا ا ك یسیل اھا

 قصن ید كرانوب .ردشغلوا نام ینیدلوا زواڪم

 - هل یبق نابوحو یحقیلاب وصن رکید «بولوا سور

 رد وسم هتیسح جوا «هرزوا قلوا ترابع ندژ

 نالوا ندننابعش یتیسنح رانا یمظعا ممق .رل

 هب وج زکلای «بولوا بوسنم هنموق (زوفنول)
 یی هدنفرظ بع كلابح هلسلس نالوا دن یغوط

 كنه روک ذم هلسلس و « هلیبق  بوسم هنم وق (وجام)

TAY 

 ا ا ا نالوا هدنفرط رکد

 ,وغرومآ ( ه دنن وح 1

 هلیبق رب رکید و یسهیتسنج تبارق هلی سیلاها

 ههرادا کیا ییهعطق و رلاسور . . روی و ن 9

 مسق یراک دتنا دای هلیمان (رومآ) لصا «بودا سقت

 (كسنح و وغالب) شرط یا فا

 .ردرلشعا نام ا نکس ه یس ۹ صو

 ندیکی هنسبغ
 سیف ی مسق

 هاو ییا «ك رودا قیرف هایم اب »¢ لحاس « هیسا |

 (كسضالوقب) یک و كن ر ند رلت و هک «ردرلشم رآ |

 رس ور . ردب رلدبصق (قیسیف وص) جد یک كن رکید و

 ینیرلساسا ؛بوریح ینیرام ر ۵ لهبصق قاط رب اهد
 رلشفل و هدکشا تربغ لیخ هنی راناکساو «رلشمروق
 هر دود اش تلم عساو وا الا هوش

 وب و 1 ی

 ندن را زج نانلوا ریبعت هدالقیک كن

 هدنسیقرش بونح كنهروکذم ریازح هک «ردهطآ رب

 دوخای هشقن «بولوا عقاو هدنب رق كن هینافع ربازجو
 یکسا .ردعقاو مدن سم زا هیلاب وتسآ با (سوسقا)

 لاش .ردروکذم هلړمسا (یغورمای) هدرلیاتک هعکرت
 ۳۵ لوط «بولوا دتع هبیرغ بونح ندیقرش

 ا هر 6 تع مشبک او

 0 3 ا لام ضا
 ا ارا .ردمقاو
 ینالوصحم نوتزو موزوا «بولوا ید یرلیداو
 كح وک رب هدنمسا (وغرومآ) هنن یزک .ردقوح

 E ردعقاو هدنسه روا ؛بولوا هبصق
 تكنهطا وب زد E اس رفت یسلاما ك

 ا کا او كح وکر هيمان ( ول

 . رد راو اهد

)A 00 (هرقنا هديل وطان ا  
| 
 ه دنتهح راصح رفیس كنتالو ۱ مد روم

 هک یا ی یا ر شه و هدنزانک کلاه زاقسو
 تربش هلیعسا (هبروع) هدننب مالسا نویفارفح
 [.هب رو ٽعح اه E »¢ هب روغ «| . ردشل وب

 ار هدیی ونتج یاقرمآ (۸6۷) | + ۳
 نالو لا كة وک دا هاب | ایلیز

 - هعطق as) را) نالوا هيد ع زانم یا های وغ |

 دا وک رب ۳

 ۱ سولوما

 یرادمح (هبلآ)

 [ .تعحارم هنسودام 6 هع راب »]

 هل ریطاسا كنامور (۸۱۱۱۱۱۵5)

 ءهروک هلع دف حرا مشق رک

 (روتیم ون) و ىلغوا ك (ساقور)

 ح



  E(سولمور) 7۳۹ تلا ه(سرام) |

e 
 ا و لغزا قیا

  1را دام

(Ammon, AoE! انوا | : 

 كوي كا كنسەعدق لاها (یرلفرط بع رق
 هد وبعم ون هدنن رق یرېش (هویس) . یدنا یرلد وبعم ۳

 ور هلرایانو هک «یدبا راو دبع دوی ر یک
 ههلا و «قرهشلوا دع سدقم ید هدبدتع رلیلام 1

 ردنکسا وب تح .یدرارربو ها (نومآ زیرا ۱

 مویلا یرلهارخ كدبعم و .یدیشقبک هتنرایز ید 3

 . ردف و رعم هلیمسا (ءاضی ما 1
Amon) | ۰ 1 ۳و  (Ammonام « نوع»]  

 [.هیرویب تعجارم هتسهد )

 اشم كهسنا رف (۸۳۵۵۳۱۵85) |
 مس

 | نوّوما 3
 ۱۷۰5و «شغوط هدسراب هدنخ رات ۱۱۳ كدالی

 لوط د: هد هیعیبط تکح

 «بولوا ندن ویعیبط یالع ربه

 .ردشغا تانو دن ا
 باتک جات رب راد هتماوغ كف و بولوا یحاص

 سایقمو اوه سابیقم «ترارح سایقمو شعر
 ام راع .ردشعا دابا تلا جاق رب ک تو

 لوا لا یخد یرکف یداحنا كنفا رغلت اوه هل رهت

 هد ۱۱۹۹ .ردشفلوا نایمرد ندتفرط تاذ و

 .یدیشفلوا لوبق هنغلاصعا نما نوف كنەسنارف

A mmonius( | 14 ) كنه ردنکسا 

 ا نیو تیط یحجح> وا نر

 هلیبقل « لاج » ىنعي ( ساقاس ) بولوا نو

 هدنلاح یادتا ؛ . ردفورعم
 ارخ وم هدهسیا شلوا روبجم هکمنک كرءدیا قللاج

 وق هنلیصح قلف هلا وژرآو سوه ر 6
 ؛ شعا مبتت ینیراثآ كنوتسرآو نوطالفا بول 7

 بخنم ؛قرهلآ رکف رر ندنرب ره كنهعدق یاکحو

 « هیاخنا ةفسلف » هک  ردشلیا داجتا ینلیکشت هفسلق رب

 یسیدنک .ردفورعم هليما

 :نح ول هدنحا یسهذم الت کید ر دشبت «هددسیآ

 ندنه دل وا رہقف ك

 شماعشارغ وا هلافیلأت

۱ 
 یکم

۳۸۳ ۳ 
 كنبداتسا نتولپ .ردشفلوب اکح یک نتولپو نجم روا
 , رد زائ یسیفسلف تالسم و و 1

Ammonius ( ) ی e 

 انا و ندنسهفسالف یدالیم

 ك (سا و ر) فول «بولوا ندنسهص ز لوي

 .یدا لغوا

 . ردشم زای رهیشاح و رلحرش ضعب

 ۱ نر

 هنن رز وا یرات آ 2 ریفروب و وطس را

 | یعی) اییل قردلوا هیانک ندشنوک

۰ 

 و هب ردنکسا (۸۱۵۱۲۱0۵16)

 ۱ سوی وما و تا نیت و وغ نان
 وب (SOME ناب وب .ردشماسای هدب د اليد ع ید

 زن رزتمستو دروس وم مولا هد دن نر
 . ردیفل وم كل ربا

Amol)اس كنیح (4۳0۷ د وخای - 

 «هدنتل ایا (نکوف) هدنسس وج لح

AN ER۱۱۵ ۱  
 قاط رب هک «ردهلکساو رهش رب عقاو هدیقرش لوط

 ی ءایه) هدنحشا ك وقر نیماو ظوفحم هل رلهطآ

 ۳ ه ۰ و مه 4 4 رك رهش ۳ رز وا كنهطآرب

 ذم نالوا ترابط ندهرمولیک ۳ راد طیصو

 هلا هطآ .ردراو یسیلاها ۰۰۰۰۰ كنهطآ روک ح

 هدنکلشینک هزنم ولیک ۳ زاغو نالوا هدنسهرآ لحاس |

 لزوک لا ثانیح بول وا مالغاصو عسا و قاعلا مود

 هدرا راوح وا یرب ندیکسا كرایلابو روآو «ردیا
 كم یسیلاها كنيراراوح و

 صؤوصلالعو ههيبنجا كلام ايداقه «بولوا قوح
 ON 0 اینچ

 ردلح یرلکدشا

 ییج دنه

 [ .هلروي تعحارم هتسهدام «اوواس »]

 ینیدنل و بک كشیح (4۵۲4) زر

 « هراهما» ] . ردیرب كنهعطق جوا

 [ .هل روي تعجارم هنسهدام
 كنهعشم تلامع (Amhersا( ۱ 11
 3 یس مآ

 هدا ر وهج ) تسوحاسم ( ۱ ر

 2۵ بول وا هیصق رب عقاو هدنن ع هزنم ولیک

 (اینیح رب و) حج وب نازو یس 4ق راف چاق ۸در یسهب

 ثالاس« یک یتیدنل و E ا هلم” | وب هدند ر وهج ۱

 رهبصق كج وک قوحرب ید هدنرافرط راس كنهعقجم |



۱ 6 

 « ای وقسا یکی » كنسهعطق نوینیمود بس ,ردراو
 س ,روینلو هبصق كج وک رب هلمسا و یخ د هدنتلایا

 «هدنسهعطق (نامریب) دوخای (امر) كنینیح دنه كا ذک

 وا سپسأت ندنفرط راریبکتا هلعماوب هدنتلایا عرمساتت

 . رد راواضق رو هبصق رب شغل
 ( (Lord Amherst  درول |

 رب «بولوا ندن رالافج هرتلکنا ]
 ۱۷ ۲۷ كداليم هدلاح یییدلوا بوسنم هایلماف ك ویب

 اف و هد۱۷ ٩۷ و «شغوط هدن رپش (تشک ) هدن رات

 تسرهما

 كغ رکسع ریاکنا هد دم تدم هداشرعآ . ردشعا

 - ريشه غوا شثا من یهدانف و شو وت یادناموق

 تن وق) یکی كنو سم .یدیشفل وا عیفرب هنسهب ر كل

 هد ۱۸۵۷ «بوغوط هد ۱۷۷۳ (تسررهمآ تیب

 .هدهسیا شلردنوک هنیح هل رافس .ردشغا تافو

 یسارعنا نوحما قیقبح هتناروضح كنب رادبکح نک
 یرک «ندنکیدما لاربت هب هنارقحم مار نلک مزال

 نییعت هنکلیلاو قرشدنههدعب .یدیشلوار وب هکع ود

 .یدیشغا برح نالعا هنتم وکح (مان ۱) «قردنل وا

(Iles Amherst ) لا 9 

 كنسي ونج یاهننم كنسهر زج هبش (ایروق) هدنسیق

 -او هدیلامش ضرع ۳۶۲ ۲۵ و هدننغ هرم ولیک ۰

 . رد رلهطآ قاط رب مت

 (Amherst Island) ۱ لای تک هما

 هطا تس رهمآ » نعد

 | .دعط (نوینیم ود) نیل اش یاشمآ هما و .« یس

 هدنتلایا (و راتنوا) یر 3 ء رد راو دظا یا و دیس

 IN ۰ بول وا عقا و هدنحا كنلوک (ورات وا)و

 .رد راو یسیل اها ۱ ۶ و یسهیعطس »۷۷ IRS ه ریه

 ۱ هطآ (نیلدام) عفاو ه دنس هطدت (كک ) یرکید تماس

 | تعحارم هنسهدام « نلدام» ] زدن دنسهلج یر

 (ناقارآ ) هدنسهعطق امرب كنينيحدنه س [ .هیروپ

 داعسا ول جد PD دارا رج (هودح) هلیلح اس

E OSA (ADDYدنا  

  Eهنن ره (یتیار) دن رلعد ات یعامرا |

 هزنم واک AS دم .رداچ 0 رول وا تبصره

 | دهه روا هک ردنا لیکشت لوک رب هدیخابآ

 .روینل و یرهش (راهوکم) هدنرزوا كنهطا رب

۳۸ 
1 ۱ ۱ ۳ 

  .وس) هدنلامش كنهسنارف (۸00۱6۳۵)
 دات دلو نالوا یرکم تخعلایا (هم

Ey 9هلق رط لو ریمد كسرات  

NN:هدن رزوا 129 (هموس) و هدنلاش هرم ولیک  

 (هلس) و (هروآ) هد رپش و روک ذم ا .ردعقأو

 ید هلودح رب نوا ادعام ندکدعتا ذخا ینیرلیاچ |

 ناشر ۱ ۲ یر نایمآ .رویدا
NE۸۰۲۸۸ «بولوا مقاو هدير لوط  

 7 یواح یدلح ۱۵۰۰۰ ییاماکعسا «یسلامها

 ءیسدادعا بتکم «یزنسانم رب كلام هب هناضتک

 مسش هرلهطآ قوح bi ی رهش «ندنه دنل وا

 قوچ رب ؛یسیموع ةناضتک رب كوي «یسهناخهزوم
 «یرلتیعج هناعا ضعب هلیس هیعانص و هيل تایعج

 یرلهناگلمیا هاب رلهشررباف هفلتحم شا كيیاو كوب
Eر یسهینا لزوک لا . رد راو یراهش راف  

 . رد رازاب تابوبحو یسهرباد هبدلپ هلیساسلک كوي

 لها یرلنایتسرخ .ردراو ید یهاکح رفت رب لز وک

 - وا ینیراه رام بیلص لها هاش وشت یشراق همالسا

 فللوا ندریش و (تیهرارمب) روه شم ناریدای

 تا رس وا از د وقف ر هدا كرش

 ۱۸۰ بول وا تک م ندهیحات ۱۳ یساضق نایمآ |

 ۱ ۱ . رد راو

 Ammien) ا ا 7
 بول وا ندنرلخ روم امور سم ده

 Wea «شع ؤط هد دیک اطنآ هدنخ ران ۳۲ ۶ كدا

 -رحو الاغ كرليلامور .ردشعا تاف و هدامور هد

 سونایلو روظارعاو «شفل و هد رله راحت دام 1

 ؛ هلک رب یل رع هده .یدبشقبک ید هنا ربا هدنتیعم

 ندنح را ٩٩ كدالیم لرهدا تماقا رایتخا هدامور

 عماج ییاقو نالوا شبا نایرج كدهنخ را ۷۸

 باغ قرط شاب كح راتوب .ردشم زای یرات رب لکم
 نالوا نام 02| تا تامر یدنک هکلای «بولوا

 .ردلوبقم كب «هلییسح ییلف رطیب 6 و دوح وه یر کا ۱

 جد هدنناسل نان و هلو یرلبیطخ و ح روم ناو

 . ردشمامدنل و ىسەخەئ «هدهسأ شم زاب باتک رب

 | اونامآ
 ود) و نایمآ ت ول وا یربش نایمآ یکم هک « ردرب

)Amién0¡s(هدنلاش كنهسنا رخ  

 1 هدنس هب روا انس هطخ (اید راقب)



 ندنمقررب تنی اضق (یروغ) و(
 ۱ ۰ . دان وات

(Amiternum ۰سا كن ال ابا  
 2 لاش 0 هک ا ۱ رو 3

 روهشم .رلید (ون روتیو ناس) مویلا .یدبا هدنسیق _
 .ردیتطو 4 (تسولا] و

I.(Amirato)) 4 ۳نا  
 ا اب ۱ وارا 9

 هد ۱ ۰۷ «شٌوط هدن رپش (هګ) كنتم وکح لوا

 لكم رب كن هسنارولف .ردشا تافو ,دهتسنارولف

 هدنمما وتاریمآ ےک س .ردشمزای تخم رات لصقمو
 . ردشعاآ رشن ینیراثآ ضعب رکید نکی رب

(Ile de YAmiral) ا , زا ین طا لارا 
 ۳ هل روي WES هنس دام

 إى یراهطا لاریما
(Amirantes (1 لاربعآ دوخاب " 

 دم یدیدنه طيح رع .یراهط

 - غ لاعش هزنمولیک ۱۷۰ ابرق كنسهربزح راقس

 هلا ۱۳ ؛۰" و ییونج ضرع ۷ هلا ۵۳ هد
oكحوک قاطرب عقاو هدنسهرآ قرش لوط  

 ۔ ولیک ۲۰۰ «بولوا ردق یکیا نوا هک ءرد رهطآ

 . رد رلشءازوا یرعوط هبونج ندلامش هدلحم رب كل هزه

 زآ كب یریلاها .هدهسیا روتسم هلراتامروا یسلج
 هدنح را ۱۰۳۲ كدالیم . رد روم ربغ یرلیضاراو

 وا فشک ندنفرط (اماغ ید وقساو) لاریمآ روپشم
 «بودیک رازسنار ا ندراهطآ راس هدعب رد

 انها نالوا هدرادقم نر رلقدشی راق هلرلیلرب

 ۱۸۱ 6 . رردلکتم هللا هجزسنارف : دلش عونرب یریل |

 .راروینل و هدنخیصت تحس كنەرتلكنا یر ندنرا

 قلآ تاهزاو وصو «رویللوب قیلاب قوج هدنراحاس "
 . رواعوا رلیک قوح «هرزوا

eكن ریش نوسماص ۵5  

 age E سوسیما 13
 [ .روین تجار 8
 (ایوقال) كعدق نان و ( Am) رءاه) 8 کک ۳

 نالوا شل و دنا 11 ءیدیا هبصق ر هدنب ون

(Iles de TAmiral) } 

 [ .تعجام هب هين آ هدام]

 | هتارپمآ 49
r: 

 ا .ندع دق

 ۱ هم ولیک ٤ كن هطر رایسا <

 ی ما 0 ۳/۳۹۵

 (هتاق) ید هدایلاتا س .ربلید (یروخووالقسا)

 هک ءیدا راو هبصقرب هلمسا وب هدنسهرآ هنیحارت هلا

 ندنف رط یرارحابم كنهبصق نالوا یانه هدنان و

 هددبصق وب ینادرکاش كساروغاثیف .یدیشخل وا انب

 « زیشید» ندن رک دتا ما ربلا یتوکس «بودیا رثکت

 مویلا .یدرونل وا قیر هلیتفص (سیتیحاد) هلیسانعم

 .ریلید (هغن ولرمسا)

 هل رلیلام ور " رلیلح ان رق (۸۱۸۱۱6۵۱) ۱ را ۳
 ه دنسه ر وهم تاب رام نالوا او ۰

 .ردیعسا لرادرس لحات رق حاقرب شا تعاصش 1

 نالوا یردب ك (لابی1) كوي یروپشم كا كران وب

E 0امور هدايلع" تدم لوط هک  - 

 EE E و ی
 رب نالوا عقاو هدنکوا یرلدطآ (هنافا) لوا هئس

Eها سون آه) تفت راد  

 هب راع هلتی ولغم وو «شلوا بولغم ندنفرط (سول
 روهظ هداروا «هدندوع هحانرق .ردشلو ماتخ

 هبایاپسا هدع و ؛شمربدصاب ییالتخا رب نالوا شعا

NIAC 
 ییدتا همست (وننح راب) هتسن هنمسا كنب ادیاخ یدک

 رارکتو ؛شقا ان یرهش نلیاد (هنولجراب) نوک وو

 لبق «نکیا هدقفلرضاح هکعرو هن رزوا كرل امور

 ات رب عقاو هلیم وق (نو و) هدنح را ۲۲۹ دالیلا

 هدنشاب زوقط تق و وا

 یدا ینتموصخ و نیک كرلیلامور لابی آ لیغوا نانلو

 ینیدلوا شمریدتیا نی «هرزوا قمامراقیح ندنبلق

 .ردشخا تاقو ال وتقم هد هنر

 لی

 ا ا و دک ا ی | س اتما

 «بولوا يا كنيشک کس ندن

 21 یعجوا نالوا یرد كييلف كوي یراروپشم كا

 ۷ ندنخ زا ۳۹ دالیلالبق هک «ردساتنیم

 یالعا كتتلود ایودک ام «كرهروس مکح دل د هنخ ر

 . رد وب نایالشاب حک

 یعتل | نوا كنهسنارف (۸۳۲0۱) ۱ ما

 ندنسالع ریهاشم یدالیم رصع 1

 ندنیووا ربقق هد (نولم) هدنخن را ۱۸۱۳۰ «بولوا
 ضع را تافو هدسرا هد ۱۵۹۲و « دل و

 (هراوا ) كسراب كرهدا تسدخ هنادرک اش نیکنز

 هنم نوا. مه رکص ندک دنا مولع لیصح هدنننکم

 ؟؛ شما یکللعم ینانوب ناسل هدنن وتفلا راد (هژرول) ردق

Ye 



 لا

 «بود ات رش اہم هنس هچ رپ هیات و هم دق راث آ ضعب و

 تن رم ا لارف رخ وم .یدیشع ا زا تسک

 ۱ نالوا یراد رک اش ءبولوا رومأم هب هب رز تیر للغ وا

 «هدب رلق دقیح ۳ "ی ره یک وا هلا لراش ىج زوقط

 | قلس ویقسب «ك رودنا ناسحاو ماین | قوحك ی کا

 جد لروذ ود لایلع .یدرلشم راقیح ردقهنسهب ر

 «قرهنل وا عبط هلن اعفد یراثآ . ردشعا هجرت ی راد

 طو و ه وع ر هنسهحنسنارف لرصع وا

 یلکیه رب هدنخ رات ۱۸١۰ هدنرېش (نولم) نالوا

SOUS 
 ایس هنیح هلکل رن ویسیم (۸۵۱0۱) | ی

 و ندنراساپاپ تیوزج ندا تح ] ۰
 هد رانا

 یسهمان تام واعم هدنفح لاوحا

 لوغم و وام «نیح بول وا ندا ربهاشم

 ك راف رطواو قفل و انشآ

 یوسنارفكنب ران اسلنیح هلا وح ام و رانا« هلیتدسانم قلوا

 هب هجزننا رف ندءهروک ذم هنسلاو ینب راف رص لی رابعلا
 ضعت رکید ق اعم هنیح و ؛شقا ا یاتک تاغل رب

 .هسنا رف هدنخم رات VIA ك د رام . ردشم زاب ید رارنا

 تافو هد ۱۷۹6 و «شعوط هدن بش (نونلوو) كن

 . ردشعا

(Anaa) ۳۳(ایسینیلو ) دریک طر رج  

 لامش كن را زج (ون ومآ وت) عقاو و درک

 هک مرد ردطا كد وک قاطرب ردنا کشت ینمسق یی ع

 هزمولک ۱٩ ك (دنالسا ناج) نالوا یرلکویب لا

 ۵۰۰۰ یسلاها بولوا یط ع هزنم ولیک ۱۱ و یلوط

 اریعا سهل دنا یراق دلوا ترابع نایک

 « رد راشم 1 لوبق ینلن ایتس ر ك

 ی UA كنابریس ۵ ۰
 ٩۰۰ كرهدا قیرف یییدودح كن راتلاپا (قست و

 لوط "۱۰۳ ایو ۱۰۲ هرکعص ندنایرح كلهرنمولیک

 .رولک ود هب ییاعش دمی

)Annaberg( ۳(هسقاس) هدانانآ  

 اتش هدشلابا:(واشوزا) تنشلارق | +
 ارش A زار رک مرد

 هدنسقرش بونح هزم ولیک ۵ ٤ كتلایا زکر و هدنکتا

 یرلهش رباخ هلناد ءیسیلاها ۱۷۱ ۰

 رخ هدد راب

5 ۳ / 

 و ر

 بول وا عقاو
 تلابوو توس « یالف «شم وڪ هد رلراوحو

۳A٦ 

E Eها کسا  

 ۷ اش

 رب دایسوآو ابال مسا وب س .ردراو یرلن دعم

7 rn 

  1هدننهج قرش كنسهرپ زج هبش هر وم ۱ لوا
  ۰عقاو هدنجما كزفروک نالوا یانمه

 ردسا نلیرب و هدننامز هینافع هرادا هنب رهش (ایلپوا) .
 ]« .هلروپ تعحارم هتسدام « ایلپ وا [

  ۲ ۲اربس هدنسهرب زج ایل“ (۸۱۵۸00) و -

  2(تد هو ) هل و لس رهش هس وق

 دق مسا 7 رولیک ود 4 هنن وق ٤ رد(سوبان[) یم .

  0كنهمغمخ كلام (Annapoا1s) 7 لوان

 (دنالپ رام) ندنس هیقرش ریهاج

 یدنت ر وهج  ۰ eاس قرش هرم ولک

 اضق عقاو هدنس ع لحاس كنب

 .ردراو یسلاها ۰۰۰۰ بول وا هبصق رب یزکیم

 ادا «بولوا ندنراهبنصق یسا لا كنهعقجم كلام
 ك یرلقاةوس .یدیشفلوا هی (هسنادوور)

 رد راو یتکم هب رج رب لو ءرریظتتم .

 هدی اش یاقیآ (۸۱۵۵۲0۱19) ۱ لو ا

 يک » كنس هعط (نوینیم ود)

 روک (یدن و) هک «رد رې رب هدنسهطخ ( ایح وقسا -

 هد هفاسم كلهزتمولیک ۱۲۰ ایزاوتم هلیلحاس كنیرف
 ندکدکع ندنک وا كرش نالوا یانمه كرهدا نایرح

 هنبزفروک (یدنوف) «هلږلیکشت مجاخ رب نرد «هرکص
 ا تصضنم

 یی » كن وینیم ود A P0( 115) لو ا 11

 اضق هدنسهعطق « ایحوقسا

 در نالوا اعم رک ردهلکساو هبصق ر یک م

 و هدن غ هزم ولیک ۲۰۸ ٩ (سقافیلاه)و هدنرزوا

 .ردراو یسلاها ۰ «بولوا عق

 و «هیمس (لایآور ترو ) «قرەنلوا انن ندنفرط رل

 ذاحا زکرم هیایح وقسا یی نانلوا دای هلیمسا (ایداقآ )

 هبهراکننا هد را ۱۷۱۰ كدالیم .یدیشفوا

 یسسأت كسفافیلاهو ؛شاریدشیکد یا هلکمع
 كنساضو س

 ر : (نروس)و هدنسرل

 نسنارف ادتسا

 . ردشغا باغ یتثیم

 یسیلاهاو هزم وایک میرم ۲۳۰۰ یسهیعطس ذحاسم
 هکلب و كنابحوقسا یکی .بولوا ینکآ ۱

 روا .رد» لزوک او تسنم كا كناوینیم ود نوت
 ۱۳ بولبک بت ارگ قو كم ندنرلنام
 ۱ وا



 لاش قرش كهايس ره هه | ا

 لام یادم كا رح هدنلحاس

 هدننامز رلیلکیدب و هک «ردهبصق رب و ۶

 بارخ ارخژم .هدهسیدیشفل و دوج وم هيما (هبا)
 هدنسترعه خرا ۱۱۹۹ «هدلاح یتیدلوا شلوا

 هبانآ «قرهنلوا سبسأت ندیکی ندنفرط رلیلناشع "
 ارخ وم .یدیشفلوا کع یشراق هرلسور و «هیمس

 وا داد زسا ندیکیو طبض ندنفرط هیسور هلتاعفد
 و و هب دیس ور هليسهدهاعم هب ردا توانو «شفل

 ید یناین ؛بولوا یسیلاها ۲۵۰۰ زکلای .ردشفل _
 ساففات .ردقو یسهراتش تیبها ن 8

 .ردهدنتسوا كنهبصق و ییدیم كالابح ةلسلس
ea 

  هب روس هادی راک ا 3 ۱

 نطو لوا ندوا ءبولوا یسوپقسپ (دیقذال) ء هد :

 مولعو «شمرب و یرلس رد .هفسلف هده ردنکسا نالوا

 یخ
 كنيحم رفا زوم بور هنتسهرص هرعآ سس 8
 .رردا ارحا یتسیطرو هد ۳۰

N ۳8 3۳ طيح رح  

 کی » مقاو هدب (
 ۲ ۰ 0 هک ءردیس ونح كا كن رادطآ « هدر |

 عقاو هدیترش لوط ۱۱۷ ۲۲ لا نوح ضا

 .ردشمزای راباتک ضعب راد هیهیضایو

 بیل اها
 . ردن ایئس رخ یردق ۵

 . راد هزەم ولیک ۱ < ید یف نالوا هونج

 2 وا شک ۹

 ندنماوقا الاغ یس! (م11)

 یش تغار (نوو) روا لسا

 ی

 ی لامس كيان وروآ

a. >۱ زا بوسم هن سد  

 تامولعم < بولک ههننآ هدنرلخم رات ۰٩۲ ق

 >“ گن 0 9 تت قوحر ا

 E كم ا ا حا ین واق كن ول وس هدنندوع

 نا دن رط یردارب و هد رات o۸ دالیل ا لبق "

 وق همن نازا .ردروپش

3 
 هنغآ كجموروا ینا

 , (8*“ ۸۵۵۱016) لوطان[ دوخای

 | هدعدق نامز دن تر

۳۸۷ 

 | كوي كأ mT : شم و ت رهش ایسهساو .

 نا

 طبض یرلشوق بوئوط یرلکنیس هک ءشمروپ زکب
 . مهدی

Iles Anacho- ( 

 طرح رع ll یراهطا تدوخانآ

 ؛رد رلهطآ اط رب عقاو هد (ایسنالم) ند ربازج ریبک

 هدنسیقرش لامش هزتمولیک 4 ۵ ۰ كن (هنیک یی) هک
 هلبا بونج ضع ۰ ۵۰ یرازکرم «بولوا عقاو

 ۱۱۷۱۸ اک د لا

 نالا ءقرهنلوا فشک ندنفرط (لیونک و) هد را
 . ردل وهم ی و

 یسکیاو هد ریکترو یرب (۸۱۵0۱2) ۲ 2 1

 كح وکج وا «هرزوا قلوا هدایلیزارب
 . ردیعسا كن هبصق

An 1( 9 3 ۲۸۵1۲ د وخای ) ایرمیس 

 ) یف وج ) هدنسیقرش لامس یان ك

 هک رد رې ر هدنکلع یرلقدل و نکاس كنماوقا

 ندلوک كویب رب نلید (وقنوب) هلرکید مان و (هقشاوبا)
 ناک هدنسییغ بونج كنب زاغوب كنرم «قرهقیج
 هشزفروک (نوعوا) هدنحا كن زفروک (ریدانآ)

LSEتب یلیارد دهسا شک  
 كراراق زکلایو دوم هل راهطآ یسارجم «بولوا زآ

eی رد هدنعس وم  E 

 اسا Golfe E( یرفرو ار دان 1

 كن رم و هدنسفرش لام یان ك
 كن كن زاغ ون

 “f ندنرب رب هک «

 قازوا هرنمولیک

 هدنحا :بولوا عقاو هدنسهرآ یرلت ورب (سودات

 رد زفر وکر هدن واح

 تنس) و (یوتحوقوح) نالوا

 .رونل و یرلجاح (نوعآ) و (آورف ت تئس)

>l 6 apoura 

N 
  ۵یکسا شفل و یزکں م كنسهطا بیدن رس

 ا لوا رصع شب ترد ند دالیم گن مری ر

 كن (ادو) هدنخت را ۲۰۱۷ داليلا لبق «قرهكوا

 هادو. «هلغفل وا لقن هناروا یسهکورتم یایشا ضعب

 زا كره رنج یسدقم لح كني رشم نالوا عبا

 رثکت قوح ك یرازسانمو دبعم هدنفرظ نامز
 1 9 ِ ھه 2
 اب رقت A رطا و هلی سس هدایز رپ“ و - شا

 وا ا ر ومو نالوا یس» راد طرح هزنم ولیک ۱ ۰ ۰

1n ap EE ERب وقیح ندتس رک سه هدنحګ ران » 

 شغل وا داخلا ی رپش (هووران ول وب) قا كس دنمس



 نا

 هدا )بت س دقم 1 هس هروناجارانآ «هدهسدا

 ۳ تای .یدا ولم 4ا راوزو یاها «بولاق

 بوم هنم و (لوماب) هدنلئا وا یدال سه

 ینیدباعم «هلکعا طبض یتسیلاسش مسق كیدنرس حاف

 - هنارخ زکلای «بولیغاط یلاها «ندنکیدتبا بیر
 .ردشلاق قاب یر

 نخ هنن هددسدا

 دوس لیخ ردق ه ره رېش و

 هنتعس و كن روس یک ینیدنل وا

 رانامروا «راهلرا هدروس لخاد «بویلوا هروک

 «بولوا م ولعم ندا رهش و . روینل وب ید رللوک و

 (ایحر نوماعورونا) هدنسایفارغح كس ویلطب
 2 دلییسا

 كن هم كلام (Ann Arbor( ۱ رور ۳

 (ناغیشیم) ¿ ندنس هلا ریهاج !

 (هب را ) ا 0 یزکیم اضق هدنشر وهج

 هدننیع ناسا تبع رب (لور وه ) نلیکود هنلوک

 هد دبصق و و یسیلاها ۰ بول وا عفاو

 لمم رو یونفلا راد و لا كنهروکذم تیروهج
 لزوک تیاف یسا وه

 ۔رانک كرېنو تبنم ك ید یراراوج «یک یتیدلوا

 0 ۳ یر
)Anark211(هدنلامش كناتسدنه  

 كباب و ا تاب | ىلاقر 01

 .هعطق نالوا میان هنتم وکح کا و

 ی رها هد شو نالوا قوم
 رب رو ییللاشا ۸۰۰۰ ین زلوا ۷

 | هبرازانآ

 . رد راو هناخ دصررپ ها هناختنک

 هنطآ هديل وطان | (۸۵۵2۵۲۲0)

 سرس هدنغاکس نازوق كتشالو

 ۱ مسا كنس هبصق (هزراواب 0 عقاو 6 یساضف

 ندنف رط سوتسغوآ لوا هم ۱ نلددرایف

 اعز یر روطاربا امور .یدیشفل وا هیت (دد سعیق)

OEی ك دالیم «بولوا رش ر روو كوي  

 -ص كشالو هنطآ نعپ كن (اییلیک ) نوش هذنرصع

 ۱۱۸۲ ندنخ ران ۱ CIDE AE یرک

 تر ,>ح د دعتم ه دع .ردشفل و قراره كسنتم وکح

 -وک نالوا د وح وم مولا بول وا با ند راض ر ۱

 : وین زوک یرلدارخ هدنفا رطا كن هعلق هلا هبصذ كح

Anastase EARS ESRساتساب ۱  Eat : ) ( 

 ارعا مور هینیطنطسق هلعسا و

 ردشلک یشک ییا ند راروط

 . ردیب دق

 4۳۲ ۰ كدالیم یسبج رب 5

۳۸۸ 

 ١ ۱ ما وا ج (موسیخا رید) دز را رات
 هدنرلګ رات 1٩۹۰ «بوغوط ندهن اعرب یداع ۳

 ینیدل وا ندناطباض یارس .یدیشعا سولح هت

 - وز نالاق لوط «هنرزوا یافو ك (نونز) «هدلاح

 «بوقيج هت هلفمراو هنسبدنک (هنایرآ ) یسهج
 .هسدا شل و ترهش هلتلادعو تساقح هدرمآ یادتا

 باغ هيم وع تبحم هلي سح ینل رادفرط هدعب «هد

 تاشقان ندا روهظ هدنتخباب یسیدنک و ؛شخا
 رو ریاربا ندفرط رب «نکیا es هبا هیبهذم

 ۔رلقدل وا شّعا طبض ینیرارب یلیخ راراغلب ید ندفرط
 هیلک غلابم نوحما كا هلاصم دفع هل رلن و لدن

 .اشرا ۳ یهینیطنطسف .یدیشلوا روب هتسهدات

 ۸ انار ست رب ٩ رتاستاوت اا روتر هدنع
 A۸ هدنګ رات ۵۱۸ كدالیم E و 7

 بانصم ههقعاص هروک هتاور رو هتف هدنساب

 شات 0 ی شعا تافو ءقرفوا
 -روس مکح كدهنح را ۷۱۵ ندنخ را ۴۳ كل دالیم

 ین (نادراب نیییلف) روطاربعا .ردشم

 ات 0 سر شیر یرا دنا هدلاح
 یافلخ فلک م

 كن ها طن طیف و كالا دبع ن ناهلس ند هوما

 یللادبع ن هلسم یردارب نالوا شلردنوک هنفق
 یجج وا دنګ را ۷۱۵ «هدهسیا شغا روی هتعجر

 ینیدل وا

 ظنن ینیرکسع «بولیراقیج هتح

 قیرطو «طاقسا نص ندنفرط (سویسود وئت)

 دون وز (رخزمو ؛شغلوا رابحا هکمریک هنابهر
 هه هدننامز ینلروطاربعا ك (نای
 ,قرهلوا ماست 9 روطارعا هنايخ ,هلکقا

 یوی هد ۱ ۹

 | س انسا
 یسیج رب

 قلاب ردق هنخم رات ٤ 3 ندنخح را ۳۹۸ كدالیم

 ی ارش يناس امورو «شغا
 ک ءبوک هنسهرص 91 .ردشغا لصف ینافالتخا

 وا ارحا یسیطرو هدنتس ۲۷ تنیجم رفا لوا نون
 دن رات 4۹۸ ندنح را 4۹5 یسیجنکبا س .رولل
 لاا كد

 ٹیشت هدادر اسا ین

 هر وفا

eهدامور هلیسا و  

 نانلوا بیقعت ور لس و طط رانا 5 «بودا ق

 ا یروطاربعا قرش «نوحا دا رسا 3

 لوبق ینلنایتسرخو
 بس ,ردشت | تك ربت ی

 ؛شمزاب توکم رب هساتسانآ

 (سیوولق) یار هسنارف ندیا
 0ک



 4 سر

 .ردشخا قلاباپ دهم رات ٩۱۳ ند۱۱٩ یسیججوا
 یاب كد هن را ۱۱۵۶ ند ۳ ا س

 ها رقف هدالغو لک ندا روهظ هدننامز بودیا یا

 .ردشلو تربش هلیتمدخ و هناعا عقاو " 1
Eل  (Sf Anastase)0  

 E E و
 «هدلاح ینیدلوا ندننارفن یرکسع تارک اک

 هدن رلفرط ناتسد رک ینعب هب روت[ «هلا لوبق قیارصق
 ان ۰۲۸ كدالیم «نکرشیلاج هکنعا سشن شید و

 هدنس۲ ۲ كني رفا ینات نوناک . ردشفلوا لتف دن ر )۲
 ساتسان | تنسرب رکید س .رونلوا ارحا یسطروب

 و قيرطب هیکاطنآ هدنرلګ را ٥٨۳ كدالیم یخد

 ناسی یسطرو .ردشعا تافو هد ۹۹٩و «شٌق

 .رولل وا ارحا هد ۲۱ تک رفا "

 « بک ظفاح » ( ۸0۵5۱۵۶6 ) ۱ ساتن ۲

 ناقیاو «بولوا فورعم هلیبقل ۰
 هدنخ رات ۸1٩ كدالیم «نکیا یربدم كس واخت "
 هب یناح ور وع سلم ندا عاعحا هد هینلیطنط_سق 3

 «نوراوح لاعا» تلیحم او ؛شلردنوک توعبم 3

 دراباب ءیک کیدشیا هجرت ههجنال مش لناون
 .ردشم زای نګ ران ررب ید كنهیبهذم روماو

ESS Anastasio) ۱ ETE 
 یریق كکرشم رب ندنراروت ۰

 شتا لوبق ینلنایتسرخ ربارب هلی-هدلاو «بولوا "
 (ه رالا) ندنکیدنسیا كنا تدابع هرلت ءهلغم وا

 ۳۰ ددالیم «هلبلح هامور هدعب و نت هنسهطآ

 كنيحم رفا لوا نوناک . ردشفلوا قارحا ایج هدنخم رات

 .رونلوا ارحا یسیطروب هدن ۵

 -رع یاهننم كنايسآ (16]۸۳۵۱۵) ا | لوطا

 و یسا .ردیسق تتمم دا كاع كاع . 8
 )Asie Ni1۵1۲۴ ربغص یایسآ اکو رایلامور هلرليات 4

Aیساو «(001:[۱  

 یسهلک یلوطان ۲ .یدرارید
 هلیسح یقوم نالوا ّهبسن هاو «بولوا لو
 .ردشعا معت مسا و هدزیاهزو :شفلوا هیت هوب

 ان | س .یسهحاسم «یدودح «ییعضوو عق وم

 ك راطقا نالوا ندقفو مولعم ندیکسا یسهعطق لوط
 هل ربکد ینهثلث فارطا «بولوا عقاو هدنطسو ات

 (قرش) هدنناسل مور هسیا

۳۸۹ 

 ۰۰۰ دلاس شدوا لغاد تو درک

 | هرزج هبش كوي رب عقاو هدب

 | (مور) مالسا نويفارغج
 -رلغاطكسک ون یسهعب رافارطا «هدلاح ینیدنل و رادیو |

 یا

 الاش .ردطوم هه رق ندنفرط قارش رکلایو طاع
 لوباتسا ءب دلو اد و دع 5

 ابرغ ؛ردشلریآ نداوروآ هل رازاغوب هعلق قانح و
 .رددودح هرتکد يا ید ابونحو هل ریک د را

 نعم هلیماع یدودح نالوا ندهرق ینعی ندنفرط قرش

 نوردنکسا ندساففاق هرزوا تیموع «هدهسلکد

 لسلشت ردق ه(رب راسا یهدننونج كن رفروک

 «بولپربآ هلیسارج تارف هد رال ع ضع و هلا لابج ندیا

 هبروسو هریزج «ناتسدرک ندنفرط ییونج قرش
 باسح یرلیتنقیح یتنربک كنيلوطان ۲ .ردد ودح هلا

 «بولوا لحاوس كلهزمولیک ۰

 ۵۰۰ هد رک د هرق یلهزمولیک ۱۳۰۰ كنوب

 ولیک ۰ هد رزاغوب هللا هر یو وکر

 ریکد قآ ید ثم رب كنواو هدنریکد رلهطآ یکلهزتم

 ابرق شد یدودح طخ نالوا ندهرق

 فرط ره كلحاوس و .ردهدنل وط هزم ولیک ۰

 رزفروک قوج رب یسهیرع لحاوس صوصخایلعو
 ندنلحاس یریکد راهطآ .رد واح یرلنایل و اخو

 ۔ولیک ۱۲۰۰ یمطعا لوط نالوا ردق هنسارجج تارف

Eیمظعا ضع عقاو هدیقرش لوط  

 رده رم واک ۵۰۰ ید هدنلع راط لاو ۰

 رازج نالوا طورم هب یلوطان آ «یسویعطس هحاسم

۷ 

 .ردکو ییاهد ند هسنارف هج اسح و هک« رد هزام ولیکم برم
 .ردهدیلقارب هللا و و ایلاتبا «ایناپسا یسهعطق یلوطان آ

 «نیزسقفل وا

 . ردهد

 ینور ( رومان ) نالوا یسهطقن ییونج كاو «هدنس
 هطقن یغلا .ردهدنن ونج زآرب كتساذح (سداق)

 كاو (ینورب اباب) عقاو هدیقرش لوط ۲۳ 46" یس
 eNO DES یسهطقن قرش
 SS E عقاو هدیفرش لوط

 مسا و یسه روا كنيل وطان | تس . یسهیعیبط تئیه

 راغاطاد رفتم ضخ هدنسیرب هدنشهبوآ هک «ردهووا ر

 هلحاوسلرک «بولوا عساو كب رلغاطوب . ردطاحم هل

 یررباب «یرلکنا ردیادادتمایزرغوطهرلفر طجا ك رکو

 لخاد نان وا 1 درو یرلهووا لزوک هدن لهرا و

 تحاص راصحهرقو هرقنآ داق وت هب سه ق .هب وقه و وا

 یف سم كأ ك رلغاط یک هدنفارطا «بولوا هدن راهرآ



۳ 

 یسیق ریکد هدهفاسم لیخ رب بوالشا هدنلیا حیا

 دتع یرعوط لاس قرش هدمب و هفرش هعساذزح

 :ندنفرط یتویفارغح نانوب سا هک ءردغاط نالوا

 «اعوب » ینعی (سورواط) «هلیبسح یروصو لکش

 هيس ( یعاط افوب ) ید هده رت .«بودنلوا هیعس
 (یعاط راغلب) نالوا یطلغ ك و مویلا «نکیشفل وا

 هرعرم هسیا راغاط ی هدنتهح لاش .ردفو رعم هلیمسا

 ربکد هرق قره الشاب ندنسهیب ونج لحاوس كنب ریکد
 شب ترد نالوا دتع ردق هساقفاق ان هيو لحاوس

 اب یر رد را تار
 هدرب ره «بویلوا کرتشم مسارب «ندنفیدل وا عطقنم

 كن رقم آلا ندرلغاطوب . ردفورعم هلص وصح مسارب

 لا ؛ ردلکد یعاشآ ندهزنم زو زوقط زکس یعافنرا

 هدن رهدار هزم كی ییا هسیا یعاشرا كنب راکسک و

 ندا هطاحا ینیرلفرط ییونح قرشو بونج .رد

 ندهرص جاقرنو ندرلغاط قوحرب هوب خد هلسلس
 -الو هنطا هلا هیوق یلحم عفنرم كا .بول وا تک

 (اغو یسعوط اهدو) راغلپ نالوا ی یرلتب

 یعافترا هزم ۲۵۰۰ ند رحم یاذح کر ی

 روا یو هغ لس ییا وز روداو
 قوح زآ هدن رب و ندیا طبض E مسق كنيل وطان

 نارودا لیکشت رلغاط قوحر نالوا یرلطاب را

 قردلوا دتع هغ ندقرش یس ر. کا كرت وب هک

 قوحر هدن رهرآاو «ژرتنازوا ردق هبهبیغ لحاوس
 دلهحو وب یسهعب را فارطا .روسلوا لصاح رلیدا و
 قل ك ید هووا یطسو نالوا طاحم هل رلغاط

 وا یرب قعلآ لاو ۰٩۰۰ ندرحم یاذح «بویلوا

 یعافترا هزم ۸۰۰ هلی تكنعطس (یلوک زوط) نال

 عفترح كا كنیلو_طان AEE یا راو

 كنهووا و «بویلوا هدراهلسلس روکذم یسهطقن

 ردیسهو رذكنغاط (سایج را) ناسک و اد رفنم هدنحا

 A a CA AE زهر ۸ و
 نددیساک یضارا یسضارا كهووا یظسو دلرکو را

 عفن لاو «ءشقا لکشت هد رح رعق هلیتقو :بولوا

 تاناویح قوح ك هدنلاح تائاعتسم هلي هدن رام
 هیسلک یضارا و .ردشفلوا هدهاشم ینیدنلو هبرح
 عف رم رز وک دما 1 5 و هدلایح لسالس درک هدننمزآ

 حاج هد رلغاط د رفنم نانو هدنس رب هوا كنه ووا

۳۹۰ 

 ۱ . یرلکدروکسوپ شتآ كرلناکرب وب یرب ندهیخ رات ذنم
 یرایتنق ۲ تک والو یرلسفنم «هدهسرویفلوا رطخت

 ی ی زر کوک هد لدیلضا تيه
 .ردلکد یش رب هقشب ندناکرب ر شموس هلټقو ید

 یسهراد شتآ رب هدنفارطا هلیتقو یوطا آ لصاحلا

 ات ةنمزا و*«شفل وب طاح هلرلناکرب هرص رب ردنالیکشت
 -رهش هجن «بولو عوقو تقو تقو ید هد هير

 تعیبط وب هدیترفک كراهلزلز ندیا بارخ یني را
 3 ۱ یو رال هس هیاکرت

 ۔زوط كنیراوص یرابنا ضمب هاب رال وک رثک او ینرنک
 كتسضا را یک زکیدید ه. رافو «یخد یسشوا یل

 . ردلیلد رب رکید هنفیدلواش | لکشت رحااتح هلیتقو

 قوح یزو ا یسهعطق لوطا ا .یرابا
 زرد دا یار تولوا ر رب
 .ردراو یزرهردو یاچ «قامریا قوح رب رولیکود
 سا ویس هک ءردقامربا لیزق کوب ا كنب رلقامرپا
 عب یتسیداو تارف هدنسهیقرش دودح كنتالو

 نا ربا ندنسهلام ریکد هرق یتسهلام یرفروک هرصب

 هقآ یغوط هونج برع «هلناعبت ندلابج ٌدلسلس
 ءرولوا لخاد هنغاجس هبرصیق كنتالو هرقنآ ءقر

 برع .هجلوا لصاو هندودح كشالو هیوقو
 ینیدودح هینوق هللا هرقنآ «كرهنود یرعوط هیاش

 یتیالو ینومطسف «هلنایرح یرعوط هلامش «قیرفتلا دعب
 «ك رهب ود هب ییامش قرش دعوا لصاو هند ودح

 «رورلاپ ندنسهرآ یرلتبالو ساویسو هرقنآ هلتالو و

 هرق هلا لوخد هنغاصس كياج كشالو نوزب رط

 كوب لا كنيل وطانآ قامربا و .رولوا بصنم هریکد

 عاصو .لیکشت هضوح رب مساو «بولوا یعامریا
 حجو دخا ینیرلوص كرار قوچ رب ندلوصو
 لبزق هک ءرد (قامریا لیشی) یتا .روبدا
 هدنفرط لاش نعل هدنلخاد كنس هضوح قارا

 در0 ر تل وک هدنتالو ساویسو

 (ینازوط) هلیاچ (تیکلک) ندا نایرح هغ ندقرش
 یرغوط هلاعش هدعب «بولوا لصاح ندنسیقالت كنباچ
 هرق كره ندنما یاس كياج هن یلکعود

 ۱۳ اد رد هق .زولیکود هریک
 راکدنوادخ «بولوا یغامربا (هیراقس) یسیعنح وا در
 هرباد فص رب عساو هدنلخاد یرلتالو هرشاو

 (قاسرو) ندل وص ؛(هرقنآ ) ندغا صو OE ۲ نا ره بت وال وا ید اصد هب دی اکر "یضارا



 نایرح یرغوط هنیزفروک كيلک ءهلا ذخا نی ا
 فداصتلاب هنسهبعش رب كنغاط شیشک .هدلاح کیدی

 یرغوط هقرش لاش «هلا لیدب یلو هر
 هریک د ه رق كرهک ندنحا لیا هحوق و كره ود

 (وایس) کوی ها 3 را نیکو د هني رک د هه

 راکدن وادخ هک «ردب رارهن (سردنم كوی) هلا (زیدک
 هد رفا س بحاص ات هرق و هیهاتوک كنتیال

 ندقرش یقتالو نداو «لایرح یغوط هب رع 4 1

 | راز نلیکود هرکد قآ ندونح .راردا قس هب غ

 «هلسح ینلهصیق كنیرلارم ءهد هسا قوح ج

 ندنسهووا هنطآ هلا (وصکو ک ) نتيا ندلیا جا زکلا

 ندرلن و . ردنایاشس هزکذ ( (ناحج) و (ناّحس) نيا

 ۔اجنس شعم «بولوا نوزوا اهد یسارجم كاج

 هنتال و هنطآ هرکص ندک دتا عح ییرلوص نوتب كنغ

 كن رلقاصتس هنطآ هلا نازوق هسیا نا ؛رر ۱
 ۱ :i نزوس ۰

 یلوطاآ «هرزوا ینبدلشالک ۲ ندنافیرعت و

 عبا هنس هلام ریکد هرق یسهدایز ندنفصن اس هعطق

 « ر ریمقنم هه ام ترد هسا یرکید فصن ۳

 یریکد رلهطآ «هرمرم نانلوا رکذ یجوا كرلت وب ۸ ۱
 هریک ید یتیم د رد بولوا یرادلن ام رک نآو

 مسق كنتیالو هینوق هک ردهیلخاد هام نالوا ی
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 یراوص نالوا اد كيوب «پولوا ترابع ندنم

 نانلو هدنحما كنەووا عشر نانلوا رکذ هدیر

 هرصد ینعب هنسهضوح تارف ا ا

: 
 یسەیقرش تهج كن رلفرط توپ
 ال او ن ال كنيلاها هد دسالکد دودعم ندیلوطانآ

 .ارو «ندنفیدنل و مبا هیلوطانآ هجتهج رهو هج

 .هسیا رولوآ باسح ید یا
 . رد | اضتقا قغ

 "هل ام یرللوک هحساب تنیلوطا ۲ س .یرلاوک 1

 هد ایام لخاد بول وا ه دنا اه ۵ سه سه هیس هیلخ اد 3
2 

 ۶ ره

 لع 4. ام یی 1/1

1 

 11 و هرق ۳ ندیرغوط

 | عج ىنيراوص رثکا كنتيالو راکدنوادخ هک «ردیرهن

 ۱ یرلک وی 1۱ 4 ار نایک و هنب ریکد راەطآ .ر 1

 | رر ثن رلقاتس بحاص راصح هرقو هرقنآ هلی

 ۱ N : ناجزرا نالوا عبا هنس امىزقروك
 ییا شعازوا یرع وط هونج 5ا هنس كامب , ودح

۳۹۱ 

 كوي کیا ا ا

 دنزفروک نیس یرکیدو هیلاطنآ یرب |

۲ OT 
 للا (لوک یلزوط) نالوا یلوک كوين كا كننيل وطانآ

 رهشقآ «رودرو «رېشیکپ «ریدرکا دوخای ناریوح

 قوج زآ یراوص كنسهلج نامه هک «ردی لوک رباو
 داش ید لوک یکم دن ام هصم . ردیل ز وط

 .ردن رابع ندن لوک مجلاخمو هين ول ولآ «قین زا

 ۔ 'رکد هرق نیل وطان آ -- . یرلهطا هلیلحا وس

 كجه هلی درفروکلصا بول وازود لحاوس ی هد

 لیزق یرلهرآ هک «ردی رزفروک نوساص هلا بوئیس

 هلا نور رب كوي ییدتا لیکشت كنبصنم قامریا
 . ردشل ربآ
 ندراو زفروک نیرد ییا هدنریکد هرهرم .ردقو

 . رد زفر وک كيلک یرکیدو دیمزا یرب هل

 قرش ید هرز هبش نانازوا هدنسیش راق تنسهطآ
 ییرازفروک كدرا هدنفرط ت غو هم ردنا هدف رط

 ۔هطآ كب نالوا هدنراوج كل وئاتسا .روندبا لیکشت

 ایسفاو یال اشا «هرمرم «(ییعریما) یلارعا هبرا

 . ردط ورم هی وطا | ید یراهطآ

 عن هدنفرط بع یلیحاوس ییا لا كنيل وطان آ

 دریکد كنهروکذم لحاوس .بولوا هدنریکد راهطآ

 ماطر یراهریزح هبش قوح ر شازوا هنحا

 كرانوب هک لرویدپا لیکشت رلجاخو نفروک نیرد
 و .ردراو ځد رلنایلو رلیوق قوح ك هد نح ا

 صمزا «یرادناچ «دیمردا یرهصاشاب ك رازفر وک

 ییهوسو یوکناتسا یلدنم ءیسهطا شوق

 رلهطا قوح رب هدنسیش راق كلحاس و .رد رزفروک

 .ردیعو كوي یلییخ یسیضع كرلت و هک «رویل و

 ندبا لیکشت تیالو رب هحربا هایمان دیفس رحم رتارح

 «یللدم «هطآ هحزو .ینهل یرلهجاشاب ؛ارلدطآ وب

 ءسوبرل ءسونطاب ءییروف «ه راقب «ماسیس نقاس

 «سودر «یبعوس «ایلایوزنسآ «یوکناتسا ءسونهلاق

 لا كرلن و بول وا (یسهطا نابوح) توشاقو هبرک
 لحاوس .ردسودرو ماسیس «زقاس «یللدم یرظ و

 هطآ رب هدنسدس راق كلحاوس 2

al 

 كناشتنمو E ها لیا ا نالوا هدنلاح یت

 هک «رلر ودنا اوت فر

1 

 عنفیح كوي

 هب روس كىل وطات | ید ه دنسنق مش یاهننم كهرو ذم ا

 هک «ردراو زفروک نرد رب هدنقاصتلا لح هللا

 .ردزفروک نوردنکسنا كږفروک حوا و كرک



۳ 

 ایل نوح و رف ا اس كام درک و ها
 هب یلوطانآ دنسیشراق كلحاس و .ردراو رهلکساو

 1 رادطا یم درک د او کوب لا لراهطآ بوسنم

 . روینل و یسهریزح سیربق نالوا یسیجچ وا هجهاسج
 تیم وع یساوه كنس هعطق لوطاتآ تب یساوه

 صوصا لع «بولوا لزوک تیافو لدتعم هرزوا

 مق نالوا ترابع ندنرشالو راکدنوادخو نیدیآ

 یابتنم .ردندنرارب یلاوه لزوک كا كنايد یس ع

 تارف هل رلفرط مورضرا نالوا عقاو هدنسفرش لاش

 ندا ES ى ەدە ىراهام کد هرقو

 «بولوا نوزواو قو وص ك رلشیق هد هعفترم لاح

 «كرەدىا تعالم بسک اوه هک دلدیک یعوط هد ع

 .هعفنرح لاح كن رلتالو هرقناو یومطسف «سا ویس

 یردادتما ءهدهنسا قو وص یلیخ هن رلشبق هدنس

 E لاخب هاللاحا رس رک د هرف برد زا کت
 : دلزوک ك و لب اوه مد رکتا یهدش ون کمر

 .روک صوصا ىلعو لحاوس «هجنأك هنتهج بونج
 هلا هعفترم لابج ندنراکزور لامش یجا درازف
 نیزای «ند رلقدنل و هحوتم هسودل «بولوا ظوفحم

 ه روس یرلئرارح .هدهسا قاعص لیخ یرلاوه

 1 قحهلوا
 ندرلن وب .هینلک هرلفرط جا ندا بیکرت ییدنام یلخاد

 وروقو یلاخ ندنامروا یرلتهج هایحو هووا یلزوط
 - را یک ینیدلوا قاصص لیخ نیزاب «ندنغیدلوا

 رک د هدوډح رد سرقه هنلحاوس سعد و

 .رولوا قو وص قوج خد نیشیق هلیبسح یعافن
 ندا لیکشت ینتهج یبونج بغ كنهروکذم نام
 هنلفلوآ هدایز راتامروا هنیا هدن رلقاعتس و نافهرف
 . ردل دتعع ید اوه

 دای كنيلوطا [ - .یتعارزو تالوصحمو تانابن

 هتعارز یسیلخاد مسق یک هدنرلفرط هوا یزوط زکل
 -رطره راس ؛بولوا.هدنلاح لوح نامهو خاص ريغ

 یدادعتسا هداعلا یوف هتعارزو راعا عو ره كنف

 ۱ .لزوک كا كنيلوطا 1 یتهح هیها وک .ردراو

 نالوا زاوج اکو «بولوا یرب رادلوصحم لاو تنم

 ید یرلتهح نیدآو ناخوراص ءیسهرق «هسورب

 یادش هدرلام وب ۱ كنابد

 «موزوا «یک ییدشیتب هلتیلک تابوبح راسو هنرآ
 ۹ ومآ الا نوح ات

 زدن دن رار رادل وصح

 « زو وب راق ءنواق

 كب یرهویم عاونا راس صوص# هب هل دعم ملاقا و

۳۹۲ 
 . . .راوج یلحاوس یربکد رهطاو هرحرم .ردیلت رک
 .راوج هسورپ .ردقوح جد یرلجاغآ نوتز هدنر
 لتیلک «بولوا یر كراع نارافیح كہا یر

 راصحهرق «قوما هل سلنا .رد راو یرلح اغآ دود

 ال وصح نویفآ ید هدرلف رط ضعب اف

 عب دنس قرش كنلحاوس ریکد ۵ رگ .ردقوح یی 1

 قوح یرلح اغآ نوش ز جد هدنسهرآ نوزب رط هل ونيس

 لعو هدنرلفرط یا كنهروکذم لحاوس بولوا
 اا دلم ویه عاونا حد هدنخهخ هیسامآ صوصلا
 كنسهلنام ریکد ءهرق .رولوا لصاح هک یراسیقن

 غلو قو وص اهد و عشر اهد هسا یعسق یییع

 ید هدف رط و 5 د دعاسم هنالوصحم عو ره

 .روپشش یعاوا ك رە ويم هلا هعونتم تابویح

 ءاشتنم نالوا یس ےع مسق كنون ,هعلک هب هب ونح "بابام

 - غ ییونج مق كن هیلخاد "هام هلا یلیا جاو هکن

 ندنرفرط نیدنآ كنبرلتهج دیجو نامهرق نالوا یسی
 یراهویم لتیلک هلا هعونتم تابوبح «بولوا قرف زآ
 .ردراو یالوصحم هراسو هو لوک «نارفصو

Eهسیا یتهح هنطآ نالوا یسیقرش مسق  

 كنيلوطا آ
 اوه «هدهسیا یواح یییضارا رادل وصحمو تنم

 كتعیبط «هلیتهح ینادقف كنسیلاهاو ینلرغآ كنس

 اذه عم ؛ رویفلوا هدافتسا قع ندنتمن وب

 لحاوس .رویلوا لصاح قوعو راخذ لتیک

 . رشت نوتیز هدنفرط ره نامه ید كني ونح

 هدهحرد تحول هد یرصد كح وکر ن

 .اوه یک ٹو رخ «هدهسا برص و قلغاط

 .ردراوجد یررپ صد رادل وصحم تياغو لدتعم ی”

 رور
 اگ ۰ 7 ۰

 «لاقتر و «نوتز رارب ا هد اع تالوصح هد راهطآ ۱

 وا لصاح زقاس لتیلک هدنسهطا نقاس هح راو نوهل

 ددد ط ها کا وا هع وتم تا وب لالا .رول
 ۔ا آ نامه ید یسهلج كرلهویم «یک ینیدلوا لصاح

  وطانآ E اد ردص وصحم هب لوط

 یرلسنح مه لئثیلک مه رهویم عاونا هدنفرط ره كنيل

 روتسم هلرانامروا یسیرنکا كن رلغاط .ردیا تیاغ

 یسیرتکا كن راز نایلوا هلراتو نامروا «بولوا

 رشب ع و كنهعطق كرابم و .هاغلوا قلاعرم ید

 جه نامه یرارپ قجهیلوا بجوم یهدافتسا نوجما
 یوسف یرلا لترنک لا یرلنامروا .ردیبک قو
 .ردن رافرط ضعب كراکدوادخ نیدنآ هلا هکتو



 تو تر تن و «یالوط ا

peهدنن ودام كب كنسيعيبط دادعتساو یرک كب  

 .ردشملاق

 ترک یرب ندیکسا كنیلوطاا - .یدا
 «بولوا قرط قرش لامش یتھج نالوا ی ریش ھلن داقم :

 ۔وک یلیخ هدنرلفرط داقوت هلا نوزپرطو هد هاشم وک
 یک ینیدنل ود یرلن دعم ریقابو ریمد ءنوشروق > شو

 یدهسیا رویلو رلن دعم عاونا ید هدن رف رط راس

 لخاد راتو IS ا

 .ردقوچ یرلهخک یخ
 نانلوب هدنسهروا كنيلوطاآ س .یاناو

 E و نالتریصآ «نالپق « زوم وط لات 1

 وا فداصت هرزوا تردن ید «بوشو قوح 3

 نامه یس رنک کا كنهسرمفه تاناویح و قحآ رو

 هد رلف رط راس ءبولوا صحن هرانامروا ناثلوا رک

 ۔هلوا منام هنبرثکت كنرلیروس دسونأم تاناویح
 هنطآو اشتنم هللا ینومطسق هدهعدق ةنمزا .رارویم

 ید موسیلا «بولوا روهشم یرلتآ كنیراتهچ
 ید زنسا .رد شما لوا ضرقنم نوتس یرلسنج

 یسنج «بولوا رشتنم هدنفرط ره تانیلوطاتآ
 3 ی هرزوا توک یرارغیصآ .ردیات

 لقوریوق نیلاق نانل وا ریبعت نامهرق ًالماک يا ۱
 :E 1 رلیروسو «ردهرزوا ترثک «بولوا ندسنح

 یتیبرق هیاروا هلا هرقنآ «بولوا قوج ېلیخ ید
 هدنرلفرط ضعب كنتالو راکدنوادخ و ینوبطق نالا |
 یوم لابو لاب بولوا قوح كم رلیرآ روگ ٠

 .ردندنناجارخا مهم كا كنیلوطاآ
۹ 

8 8 

 هد رال وک و هدن رلییق ریکد «یک ینیدنل و یلتیلک هدراتهج

 ح i روتسم كرلغاط نک هدنفارطا كنءووا عفر

 | هلیتقو ید نالسرآ .روینلو هرزوا ترٹک ها

 | كورونو ناکر ناشالوط هدنلاح هبحوک یسیرثکا

 | یرلیک كيتفت ادعام ندیکیداع .ردیلام كن راتربشخ |

۱ 

 | يدعم روک 3 رد ا ر e نايه

 ۱ یزوطایف .
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 ۳ هلتالو ۱ یسهعطق یلوطانآ س .ینایسقت

 ةيولاو تایالو «بولوا عماج یرلاضق ضعبو اول
 رد هحور یسهرادا نایسق كنهروک ذم

 تیالو

 راکدن وادخ

 اول

E 

 لرغط را

E. 

 ےس ےس س ےس



 تیالو

 ندا

 ر

 ۲ هرثنآ

| 

 ًاشانه

 یزکد

 هب وق

 هدکی

 ه رقبا

 ۴ ۰ جتخا هرق

 لدو ول وا

 رودر و

 هر

 هیلاطنآ
 هئالع
 ولالا

 تیالو

 | هرتنآ

 ینوطسف

۱ 

 نوزب رط

 ساویس

 له

 نوزب رط

 كيناج

 ناتس زال

 اسمك

 سا ويس

 هیسامآ
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 اضق 9۵ لو ٠ اضق اول تبالو

 دیمزا ا “ا
  2 NSییوک یجاح شو : ۷ NEلاد

  ۱ Eقرش راصح هرق  Eیرا زاب هطآ و قح
  nnهویک لیا هج وق یتعب یرهش وص

  ^ 2هردنش 9 قرش راصحه رق

 نیوکی ضاق عم رادکسا نا ست ساویس
  Eزلهطآ هرحولا

  1 9هزویعس ` رلاضق قح هنتناما رپش اذک اذ + داق وت  NE 4 9لات رق
 : EEداق و 9 ۳

 زوقکب راسکی و

  ۱ CEهناطاس ا

  Eهتیذآ یاس اغی لقتسم ۳ ۱ ۱ هنطآ

  E EE 9یکسپال
 هکفلس -  17قجا وا ا

  3و رانلک
 یوکناتسا 0 لیا جا

: 

  0 3زقاس ۳
  1 ۲ا سيس سوی رز

  ( EESوللدم نیچاح

E 2 ۱ e 0 
  3اب 1 وال دم صراق

  ۱ذوپدای ۱ ۳
 سشودر ها تک

 کیو دیفس رح ریازج قنالوب رب ليج
 بر سود ر هیحالصا

  ۱سیم

 توپرخ
 ین ریکبرع

E ۱ ین ناک ( زنا دو 8 
 4 ۱طا هحزو نیک ا

  8ززل  Ece-ادا هرنلک.ذا تک وم) د رەق

). 
 ردهدنسهر د _ قسهب هیحالم و

 صعد كنيل وطانآ هقشد ٰندهرادا تایسقن و تو

 «ب ویل وا ی وع «هد هسیاراو ید یبهیفارغح تایسقت مورضرا

 هجوق .ردصوصح هنیرلفرط بونحو قرش هجلسار نایت
 مورض را  eهک اناس هل ویا «یسه رق ناکد وادخ «یلیا

  ۱دیفارغح تایسق و یرلعسا نازوق ءيا چا «نامرق موطروط

 یادسا تیام فیل بود 6 مر اقا ین
. 

 رد رامسا شل وا 9 هدنلکش 5 نات زرا
۴ : 

  3نامز یسهعطق یوطا 1 س .یهبدق تایسقت ۱ س ناعدرا

 ییدعش هت «قردنل وا هيعس ( ریغص یاس هدع دق هیهافر

  CS ۱ ۳یعی) ایماتو وسو هیروس اةرشو
 ك رلیلامور هعطقو .یدیا دودج هلا اینم رآو (هرب رج ح تک د روی

  | 2اب

 : یدبا مسقنم هراهطخ رز هجورب «بویچا
 یغاجنس شعرم یتحلم هنتیالو بلح .هےس ورا كشالو ES هک ءان ١= قحرازاب

 ؛ندلیا هج وق ما رااجنس لرفطراو لاک وبلا ۱
> 

/ 

 لیکشت هدد تنیهر تقورب چ ردق هب هک هنیلا نقع ۱
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 ؛ندن رق اصس ابو یسه رق زا فر

 ؟ ندن رلتهح نیداو ناخ وراص رک «ایدیل سس ۳

 -رف لامش مسق كنس ەطخ اشتنم هک ؛ایراق - 6

 هلیسیقرش بونج ممق كناشتنم هک ءایکیل - ه
 ؛نرزیق یرع بونح ثنسهطخ هک

 ؛ندنراقاچنس رودروب و دیج هک ءایدیسیپ - ٦
 مسق كنغاجنس هکت هک «ایلیفما - ۷

 ؛ندن زلف رط هیالعو هیلاطن ۲ فعل

 ؛ندنلیا al نام رقو م داخ هک ءایرواسا 2

 ؛ندنتهح هنطآ هک ءایکیلیک - ٩

 شعرو هبیرصیق «هدکی هک ءایکودااق - ۰

 ؛ندنتالو ساویس هاب رلقاجس
 دل راثهج نامرقو هیوق هک ءاي و اقیل حس ۱

 ؛ندهووا یزوط
 تحاص راصح هرفو هیهات وک هک ءاي رف ۲

 ندنسق رش

 ؛نون راقس
NEYهیشاهآ هلداع ز و و هرن | رک هات 2  

 ؛ندن راق انس
 ؛ندنتالو یومطسق هک «اینوغالفا - ٤
 .یدیاترابع ندنتالو نوزیرط هک تنو - ۵

 لحاوس كنيل وطان آ هقتش ند هعطق ش تواو

 نانلو هدنسیش راق كنهروک ذم لحاوس یس هی ع

 یعبق لاعش : ىدا مسقنم ههعطق جوا یخد رادطآ

 یسهطا والدم هلیلحاوس ناخوراصو یسهرق ءاغیب یعی

 .اوس ندیآو ریم زا ینعی یمسق ید هنروا ,(هدیلوا)
 ۔اوس GE) (ای و) یرلهرب رخ ماسس و ز .ةاس هلیلح

 هریغص هراس ریازحو سودرو یوکناتسا هلیلح
 .یدرونل وا هيس (هدب رود) ید

 هدنلحاوس ریکدهرقو هرم هللا هعطق چ وا وب

 بولوا ییاکلتسم نانو یرب ندیکسا رلهبصق ضعب

 ۱ راس .فیدرلتشعا نطو و ت رعه هرلهروا رلیناب و

 یر ره ك رلت وب چاک هنس دع دق "لاها ك راهعطق

 ب غو لاش كنیلوطانآ «بولوا موقرب هنشاب یدنک

 ۱ هدنلبا مورو رلیدا ند (ه رآ ماوقا) رلیک هدن رلف رط

 تسسانم هل رانایرملیاو رایلیک ارت نالوا شف و نکاس

 | كاو كوب كا كرلت و .یدنا راو یرلهیسنح تبارقو

 ۵ ص ص هعود ضعب قح «بولوا رلیل ایح رف یرر وپشم

 وک ) هنلبا هحوقو هسورو یسهرق نالوا هدنس هاب ام

۳۹۹ 
۲۰ SS 

 و

 هندودح نوزیرط ندنلحاوس اشتنمو «(ایجمرف كج
 .یدراربد (ایحرف كوی) ید هنف رط ا نالوا ردق

 نایح رف هسيأ تور اس ماوقا نالوا هدنلخاد دودح و

 او طا . ردظ میم یرلوا ندننابعش كن وق

 ماوقا نالوا شفلوب نکاس هدنرلتهج قرشو بونج
 هد دعتم لئالد یرلف دنلو ندهیماس ما هسبا كن هم دق

 وقول) هرلنوب رلینانو کسا یتح «بولوا تسش هلا
 ایالاف) .یدراربد « را اب سس 3 » ىع یر (

 یکسا ینعب (ایلاغ) ید هن رلتهج دافزو و هرق | نلیند

 هد رار واو طبض یتکلع ب واک موق ر ندهسنارف

 هح و هلیمسا ابالاغ كنهعطق و ؛یدرلشعا نطو

 دودعم ندایح رف لصا نع «بولواو ید یسهیعس

 یدا .

 ینویلم نکس یسیلاها كنيل وطا 1 - .یسلامها

 یرادقم رب هدن رادار نویلم م رای «بول وا زواجد

 یروصفو ؛یدوبب یرادقم یزح كبو نایتسرخ
 رد دلایل ها دا ردمالتشا الما

 نانلوب نکاس هد هلکسا ضعب هاگتراحت یک ریمزاو

 دود یر تیلوا ور یران ایتسرخ
 كنايسآ هدنناح وتف رود كرلیلن افعو رلیق ولس هلا هيلع

 طالتخا كراتکرتو كر نالوا شلک ندنراذرط لاش
 رسا هه ا ا ا اا له ندتسنارتماو

 هنیرادادجا نالوا ندهبولفم ماوقا هجایسو ند رلخ اف
 ملکتم هلیئاسل هک رت نالوا ندهیناروت ةنسلا «بوب زکب

 هنسنج ساقفاق هجهیند عالع «هدلاح یرلقدلوا

 لند رظ رز ناسا و کر «هتشیا .راردپ وسم

 مان (یلناغع)و نلیئد یرلکرت بغ «نوحا قیرفت

 نطو هک ؛ردموق وب بیج موق نانلوب رضتفم هلیلیلح
 فرص هعطق لزوک و «بولوا یلوطانآ یسلصا

 یرافدلوا مور لصا نع ارز وام ن راک رت

 یران ایتس رخ راهلکسا ضعب و راهطا نانل وا رکذ هد راقوب

 نانو نک اس هدیل وطان آ «هدلاح یرلفدنل وا انثتسا

 نکلای قرف ندرت السم نالوا یرلشادنطو كرلن ایتسرخ

 چره نرد ران اسم ییسنح و ناسل بولوا دجهذم

 نایتسرخ » یجد هران و هيلع ءانب * ردق و یرلق رف رب

 یقاط رپ كران وب هک «ردفسأت یاج .ریللید « كرن
 «هلغغل و عا هتساسلک مور ید یقاط رو ینمرا

 هكرلمور صوصخلالعو هلراینمراو مور كا رادادجا

 - راو قامور ‹قرەدون وا ییغیدلوا یتسانم 11 چ



 یرب ندیکسا «یردلبریدناف هفعشیقلاق هنساوعد ی
 رو مور یقاط رب یهعکرت رت نالوا یرادازردام , ب
 .هنس دل وصو و ؛شفل و هدقم زاب هی رلف رح ینمرا ی مال

 هاب رابحاو قیوشت كن « هیاع تایعج» قاط رب هد

 كر ییرادازردام نابز نالوا تلود "یمهر ن 3

 . رد راشمالشاب هکع رک وا هم راو هو ر «بودبا

 دجم ور هکر هدهب وق ايو هسور الم قردلوا نا

 فداصت هنلغوا زامالک ۲ حک رب هک رب كردن ر ر

 ۱ ! روتلا
 یارهلفل وا زج یرادقم اتاذ كرلت و هدلاحره
 اتتتسا هد راق و «ندن رلکح هلی هنل وا دع كرب 9 1

 كرت «هقشب ندنرلمور راهلکساضوب و رلهطآ رو

 ینعی هدنسیل امش قرش یاهتتم كنيل وطان۲ رکاب قرهیلو 1

 ندهیساقفاق ماوقا هدنغاجنس ناتس زالكنت الو ¿ نوزیر

 2 . روینلو یلاهازالرادقم رب ینزج نالوا د ودعم

 كنيلوطانآ بودا ترعه ارخا د رکو راتو رک

 هن وک ندنوک ید راسک رح نالو قینغاط هدنحا

 هدقنونوا ینیرادازردام ناسل بولوا .دکمشک را
E۔هبصق كوي ضعي بولوا هدرادقم ینزج ك  

 ندایناپسا رنو جک هراید وپ نانلو نکاس ه5
 «هدلاح یرلک دلی هحګرت یساج «هغلوا دو
 . رد راشماع و وا نالا ید یهطویاپسا

 «بوسلوا یکلع كرت فرص لوطا لا
 مالسا یمظعا مسقو ندکرت هرزوا تیموع یسآ

n 1كر هنن ید  

 هبشیوطان [رکلای رک رت ناف قم ۲. ارد وا

 هج رلیداو هلجدو تارف «بویلوا یصعتم هنسوریزج
 هدهیناقع ةعساو كلام نالوا ردق ههیاربا دودح #
 «هفروا نایلوا دودعم ندیلوطا [و ءهدقفلو رشته

 بونج یابننم كنينافع یایسآ یتحو د راب گیرید
 لحم ناسل هل هدرویش ریش ږ دادغب نالو مه دننیفم و

 OE هعک ۳ :هرزوا قاوا ی

 ناقشنلاچ ین« رزوآ تیفوع یسیلاها كنيلوط
 ت ربشع کلايو «هلتعارز یسک 1 بول وا

 لاغتشا هلمانغا یعر رلکورو و ناکرت نایاشاب هدنلاح |

 یمظعا عمق كنتاد راو هاا ةيلع تلود .ردهدکآ

 رب كنيرلتبالو ضعب یک نیدآ ؛بوقیچ ندیلوظاا
 یک ینیدلوا ی راهی تادراو هدایز ندارد نول
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 تایر

  Eeگن ۳۷

 .ید رول وا دت هڪ

 نا

 كن دینامم رک اینا نالوا شم رب دتیا ماست A هن رلنمشد

 .اها روسجو عيطم كنهعطق و ىمظعا مسق ید
 رد كسل

 یرک دتا طبض ره را یراععو قرط

 كوي قوح ر ید هد ECE ک یرلقدای هدرپ

 لاو كوني كا كرلن و هک ؛یدراشعا اشنا راهداج

 ۔رط :هرقنآ ندهرمرم یرب .یدیا جوا یرلکلشیا
 رو های روم هلیش رط هک اطن او سوس

 ییعوط هب هفروا هلیقترط هبرصیق هد یسهبعش رب كنو

 سا یعی) ندنسنارب ینعکیا ء یدربازوآ

 ۔رطو ینومطسف ندارواو «هدیم زا (ند هینیطنطسق
 روک ذم رب هدعب و .هنسیداو تارف هعلحاوس نوزب

 دیمردا ید یسیجنجوا ؛یدرزبیا هفارع هجتسارج
 وب هی ع لحاوس قرهارعوا هم ورد و هلا ربم زاو

 یرلم ردلاق ضعي ك رهداج و

 ا رود اک تلوقر ا
 دادغب ینا حاف ینیتم او كوي كا كرهداج نالیاب
 ردق هدادغب ندن وکی ضاق ندنفرط عبار دارم ناطلس

 مویلا یرلی رپوکو یراب ریدلاق هک «ردهداج نالسییاپ
 .ردد وج وم

 قلرآ ههبعش چ وا «قرهالشاپ ند ریمزا هد زمام ز

 ۔اص یسهبعش رب هک «ردشلپاب لو ریمد رب «هرزوا

 ن و است واز و
 هب هبادم كو .ردشلوا دتع ردق ااا كرهک

 وا ترشا ید هند و دا
 ندارواو هندآ ید یسهبعش رب .ردهرز وا ۳

 قیرهنازوا ردیف شوک یار
 ندر ریو هر ناف ط از ی

 .ردشم راو ردق هشم هدوا یخد

 .زوا قلوا یرببک یلیصا طخ كنيلوطانآ هلددع ردق

 گلاب «هد هسا روصتم ید یغاشنا لو ریمدرب هر

 .ردشملاف هدروصت فرط هتوا «بولیاپ ردق هدیمزا

 ٽريغو ته قوچ كٻ هجراتالو هدراهنس كوصوب
 ا رهبموش یو و هدیلوطان 1 ::یرغلوا
 «قردالشاب ندکیلکو هیادم یرب ندن رام كرلت و

 «هکفلس نامهرق هی وق شف [ «هیهات وک «هسورب

 لصاو هن زفر وک نوردنکسا ۾

 «قرەل ربا ندهياوق ید یسهبعش ر كنو

 يق رط هنطآو سوس رط

 . رویل وا

 هدیرب .روینا هد هيل اطن ] هلیق رط رودرو و هط راپسا 1 ینیرکد و شعیغآ ینیزوب هدهعفد ره كناپیلا راشم تلود



۱1 

 -اعوا ههدکین و رهشریق «هرقنآ «بویالشاب ند دیم زا
 كنو .روبدیا طالتخا دلیسیح رب هدس وس رط «قرهب

 -هدیک هساویس ندارواو هبه رمق ید یسهیعش رب

 - هلکسا دفاک لریکدهرف هلیتمه كنەيلامش تایالو ءكر

 رو هدیزیاب ندفرطر و «ریشلرب هلراهسوش نلک ندنر
 هره وش ددعتم نالوا یېنم هدادغب ید ندف رط

 یمضعا عبق كرلهسوش و .رویدا طاب را بسک

 خد هنلاکا كن رافرط ضعب و «هدکلشيا بونل وا لاکا

 ماش ندن رهلکسا ددعتم كنه روس

 فس وس یوطانا و

 .ردهدقغل وا یس

 قارع ید لرل ەس وغ ندیک هبلخ و

 . رد, دقلوشیلاح هنسل رب دشل رب هل را

 و عیانص «قیرومع «یر رپش كوي

 - وا قوج یراهبصقو رهش رومم و كوي كنيلوطانآ
 هیس هلج نابه اتش راک رم قاعسو تیالو « بول

 سکه تارا ار جد یسیضعد ا اصو

 هبا رادکسا ۰ رد

 تا لح لاد بول وا د و دعد ندتیاب وک یضاق

 رومع كاو كوي كا كنيلوطا ۲ «هدلاح یرلقدل وا

 راج ییا ك ویب هج راد ك رک وهچس وفن

 . رد راو راج ر كلشي اكىو كوي «دعل وا یسهلکسا

 كنسهب رام تیها و هرکص ندنلاکا كنب رلل و ریمد

 ی هبصق

 مادی ایت ریکد ه رف . رد زس هش ینح هن رآ تاق تاو

 هدهیونج لحاوسو «بونیسو نوسماص «نوزیرط
 ندن راهلکسا ك ویلا كنيل وطان آ نیس رمو ا

 د واک یھ راک تپها لیخ «بولوا
 ۔الوا یرانایل ك راهلکسا كحوک اهد كرکو درلن و

 عنام هند ازت كتيبها وب یادقف كنب رلوب ریمدو یم
 ءهس ورب یر و كوي لاك رلرهش لخاد . ردهدقلوا

 هبیصیق هنطآ «هینوق اسبنفم «هیهات وک «یرسکیلاب

 هرق ؛ساویس «هیسامآ ,ینومطسق ,مهرقنآ «داغزوب
 و . ردم ورض راوناج ز را ؛شعرم «تورخ « راصح

 بول وایرلرازابو وشراچ لو كنسب رثک ا ند رلربش

 ید رل ریان و رازاب نئقم هدنرام قوح رب كنايالو

 ند هلع تالومفو هیضرا تالوصح «هلفلوروق

 تالوصحم یلوطانآ .رونلوا ارجا تراجت رب هعقدلوا

 ندنالصاح یک یولابو تا «كيتشو ندنسهیعرز
 وصحم «هدهسررویل وا تاجارخا لیخ .هبهبنجا كلام
 ان هجاساپ تالومعم ندیک هحراخ ندهیعانص ثال

 یخ ا كنسیل اھا لوطا اذهعم . . زدن رابع ن ندیل

۳۹۸ 

  هیرورط تای ا هد رلهیصقو رهش «بولل وب راتعنص
 نیسآ «هقشب ند هبداع میانص یرکد ریدتبا باج كن

 ؛ربلیاب رایلاخ (لوبقم تیاغ هدنرافرط یاشع هلیتیالو
 ندکییا هدهسورب .روناوا جارخا هبا وروا هلتیلک رک

 كلامو هل ویناتسا ؛بولیبای رلیل واخ هلتیلک و رلش اق سیفن
 -ان او نوزبرطو هی وق . ردیک هنب رلفرط راس كن هبنامع

 دا اف طا اکا راس كنیل وط
 تیا ندکیتفتهدنرلفرط هرقن آ . ریلی ای تاج وسنمیکزب و

 هتفرط ره ا بوی راش لزوک
 قرف زآ كم ندن دعم یکسا هد هيهات وک .رولیر و وک

 .رونلوا لاعا رلیشاکو راتب و رب:سیفن نالوا
 1 تعنص رب هدنفرط ره كنيا وطانآ لصالا

 یمهلدابمو یطاعت ادلع تالوعم بولو
 .تروص قحهیقار جایتحا ههینحا یایشاو

 «یک ینیدفت E E هح «هددسا هد رادقم و

 «ندنفیدلو ع وقو ید تالیپستو تاقشوشت هنوکرب

 رال وب رکا

 عیانص رارب هلتبغر ه هيلع تالو مو رشکت ران اهل و

 دبابسا ندیا باجشا نوچسیق رتو حالصا كنهدوجوم
  كتکلمو «قحهللوا قیوشت عیانص باصتا «لسوتلاب

 هنسهعتما هتخاسو لور وح كنا وروایسهیعیبط تور

 :ردهدکشا ند هک ندنوک هنر قرت

 هدنتدسن لشد کیا كناجارخا هنس رہ <« ر هيغل وا فرص

 هدنفرظ تدم زا هسلوا قحهیلو عوقو تالاخدا

 یرب نکنز كاو روم كا كنايد یسهعطق ىلوطان آ
 ل شب كنسهرضاح لاا تکلمو ؛ رولوا

 جاس كهافرو تیرومم «ندنغیدل وا یناک هکلس

 فرط ره .هلیعوق و سوفت o نادتسهیعیط

 هافر قره وا ربثکت یاناویحو راعا بونلشیا
 .رول وا لصاو هنسالعا هحرد كتر وعدو

 كى كس هعطق یوطا ےہ

 - ورس كوپ ندنسهنعا رف سصم (مسف هدتفو رب یکسا

 یکسا ضعب یفیدلوا
 نانل وب هد راف رط ضعب كنيل وطان او هلمتیاور كل رلخ رات

aات هنمزا لصا .هدهسیا تم هاب را آ يدق  - 

 هدن رانامز یسه راع (آور) ینعپ هدن ادا كن هير

 .یدیا هدنلا كنتلود (هبروث۱) الماک لوطا 1

 كج وک اط رب هدريازجو لحاوس یرارجاهم نا وب
 هد رلق رط جا «یک یرلفدل وا شعا لیکشت رار وهج

 کی کشت رل

 یسهیح راد لاوحا

 E هنساليتسا دد كسی زس

 و دعد

 دو خب ل اهم یه قاط رب جد



 ۱ جو شاوب ۱
 هدنامز ك (سوسرف) نالوا روپشم هلیورت تیک

 لیزق نلید (سبلآ) تقو وا یدودح كتلود ای

 مسق نوت كنيل وطان[ بوراو ردق هتسیداو قامریآ
 رگناهح سرا هدهرص وا .یدیا عماج نسیب رغ

 هب روت آو ایدیم بودا روهظ (سوریک ) یر مد
 ییکلم كسو سرق «هركص ندک دا عفر یتیراتلود 3

 كلود ناربا دوی کیدا لک ت ع یو
 ‹«كرەدى| ا ردد هنب رک د راهطآ ی یدو ا

 هنتعاطا تخم ید ینیرلتیر وھج تاب رار جاهم نانوب

 .هب راع روہشم نالوا هلراناربا كراینا و .یدیشلآ

 دوی ات «بویم هراتروق ندن ااا 8
 كنتلود ناریا یلوطان [ نوت كدهنب روهظ 4 ردنکسا
 .یدیشلاق هدنلاح ینزح ر

 «هجدارکسعقوسهنب رزوا كنار ا ردنکسا و
 شا طبض ییلوطانآ نانل و هدنرزوا یو لوا 1

 تكنسهعساو كلاء هلیافو درکناهح و . ید ۹

 هلا مصمو هروس لوطا ۲ دک 8

 ؛هدهسیا شفلوا م سقت ه دنتس یرارادکح تود

 یرلیعطس یرصت نالوا ررقم ریغ هر و

 نامه هدهبصقو رهش ره هکلبو هدهطخ ره « .دتلآ

 ‹«یدیشملوا ادیب راتموکح قاطرب روتلوا هرادا ًالقتس

 لتموکح تنوپو هغرپ یراروبشم كا درو 6
 3 ا هکلاع طبض هداسا رلیلامور ه دعب ی

 قردلوا عبات اعوط یسیضعب ك راتموکح وب « «هدنر اقد

 رکج ندسو)بقا تو : دوب و

 - امور یلوطانآ نوت اج ردت قرهشلوا خف أب و

 كنغلروطاربما امورو ؛شفلوا من هسکلام 4

 هینیط:طسق ینعی تار وطارب مت ,دنسقت هب کیا
 كندیمالسا راونا .یدیشعود هنسهصح ثكنس را ممیق
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۹ 

 رهنلا «اروام ات ندفرط رب نیس :ازع هلروعهظ

 هب هن ريب و یسالطآ طیحم رحم هدندق رط رو هاتسدنهو

 هر ۱ هدانا یرلکدتا خف یهعیسو كلاع نالوا ردق

 زکلای ندیلوطانآ .بویمهگ هنفرط یرب كلاپج
 هکردق هل رهو ؛ یدیشلعب هنلوا عتق اتقوم یتهج هنآ

 | تلود یهیانو كلام ىدا ر ن نو
ki۱  

۳۹۹ 

| 

 رد روا ان ۱

N 

 ندنسهتروا یلوطا | یرکسع ددیشرلا نوراه

 وطان ۲ هت .هدهسیا شارلپا ردق هرادکسا قرءراپ

 .یدیشمامهب وط هدنصت ا قیر رب چ ك

 ف ینمظعا مسق كنیلوطانآ رل یق ولس ارخوم
 رهش هی وق نالوا هدنطسو اب كنهعطق و «كرەدا

 تلود لوس ر ندا ماود صع جاق رب هدب ریه س

 یرارپ قوح رب كنيلوطان[ ءهدهسیدرلشعا لیکشت
 -وکح شعب و هدنتیعبات تح كنفلروطاریما مور هن

 نوطان )
 السا كلام هلیمات ییهعساو ةعطق وب هلی تف ًالماک
 فرش قعوق هنلاح یتکلع كر فرص قال الاب ه هیم

 ى6 دلا كن هبن اصن "ه ریغص تاق

 .شعا بیصن هبهینامع هرهطم ةلالس هلا فرط نم
 قوحج ر هدنلحاوس كنيلوطا ۲ هدعدق نامز

 دم زا «یک ینیدلوا شا نط وت یرارحاهم نانو

 هدعب و رلینان وب و رلیل ای ودک ام قاط رب یخدء رکص ندنهق
 "لانها هدنفرط ره كنيلوطا ۲ رلیلامور هديوح رب

 ر وهظ كغلن ایتسرخ ؛آرخ وم . یدیشعشب راق هب هیلصا

 لاها نالوا یامورو یناو هنرزوا یراشتاو
 كرهدا ذاخا ىدا ناسل ینیراناسل نتئالو نانو ید

 اديب هینارصت تعاج رب بکر ندهفلتحم ماوقا

 .لتیک هنرزوا یناحوتف كدرلیف وملس .یدیشلوا

 طالتخ الاب هلرندیا ادتها ندهعدق لاها «بولک راک رت

 رود كرلیلناشعو ؛شعیا روهظ بسم موق رب هحربآ

 قوح رب ندیکی ند ربنلا ءاروامو ناتسکرت را

 «یک یرلکدتیا نطو «بولک یرلتریشع نکرتو كرت
 لوبق یالسا نیبم نيد ج وفاج وف یخد هیلصا یلاها
 لاها یقرهلدونوا نوسب هعدق ةنسلا «هلکعا

 لصاح یسیلاها لوطا کیدعشو «ششاک رت ًالماک

 اا
 لر ا 7 1 5 ص

 رل ر | یداصح لوطا
 اداس ا رب یبلا هدلحاس لوط
 خیر ۷۹۸ ها دصتقم ليست ییطبضو هرصا

 ندنف رط یرلتمضح دن زاب نلاظاس م رب دلپ هدنس ره

 (E a یعسا لصا

 نالوا دودعم ندنرلم كلوباتسا مولا هلهحو و
 ف لوا هنس ۵٩ ندلوپناتسا یراصح یلوطاآ

 یراثمضح ینا دم ناطاس هدعب . ردکمد شفلوا

 یرهور هدنلحاس ییا مور ینعب هدنسیش راق ك راصحو



 | نا

 تام ییزافو رکد هرق ‹«كرەدىأ ان قیراصح

 لوطات

 وص كح وکو هدنف رط عاص كندصنموص ك وک یراصح

 ءتبولوا هدعق وم ۳ لزوک تیاق هدنسبش راق كنب رباچ

 اک هدنفا رطا .هدهسا كل وریمو بارخ م ویلا راصح

 قوجر هجو رع لحاس ك رکو هجالحاس وص كوک
 حج رفع ماطر هد رادب a د ضز یکهدنتس واو ءرلیلاب

 نانلوا ذاخا هیفیص كنحا زاغوب «هلغفل و راکش وک

 هنس هب دلب 23 ده ات قم ةا

 . رد رلشم ر وب دن و دس نوت س هب ادعا

 بویلوا ترس

 . ردل دتعم

 . ردعب اب

yy EE 
 عم (ایانراقآ) یک ہدنتھج یل 2

 (ِکنول وسم) نالوا تلابا کج یدنایا (ایل و ا)

 كرفروک ی هدنسب ع لامش كنت ولوسمو هدنساص3

 3 «ردهبصق ر هدنر ز وا كت هطا كح وک ر هدنحا

 اهد زآ رب ندنوا .هدهسیا كح وک ندیکنولوسم
 . ردہظتنم

 َك | مت 2 ی E 2 9 ۰ اس ۹
 راع )رم 2

 EF یتاوق یلوطابا

 « رد هن رق زا ولت اب یلوطاتآ هدلحم ید الشاب درسال

 هیفیص «دلغفل وب هدنسهفاسم لیم ۱۵ ندلوبناتسا هک
 -وا عماج ینیراهناخ یلیوک ضعبو یرایلاپ نالوا ذاخعا
 رک د هرق . ردهدنسش را كنغاوق ییا مور «بول

 ك:لطظفاع یزاغوب هایش رج بول وا هدنغاوق

 یهاکتماقا

 . رده ات هنلغلم اقم اق

 :هدنال را هلعسا و (۸۱۱۵۵اد) ۱ غا

 هیح ات ییا هاب | لوکرب هدنف رط سا كل روک ذم لحاسو

 . روینل و

 | یغانا
 هبصقرب عقاو هدنسببغ لامش هرتمولیک ۲۱ كتلایا رک

 . رد راو یسلاها ۰ وا

 عبا هبات ون (Anaphi) هیفا | د وخاب ۱ یا

 «بولوا یر ندن رل هظآ ( هدالقیک )

 . ردپ انلو هدنسنق رش ب وتح كأ كنهروکذم ربارح

 عقاو هدنقرش هزنمولیک ۲۲ كن سهطا (نوروتناص)

 حد هد جا کش لا

 زوقکی هحو رادا . ردهدنغا وق لوطاا

 جات اس

 كنايلاسا ( ۸دعطذ) ینانآ دوخای

 -سه و هدنتل ایا (هب ونيس و رف) هدنطس و

4 

هطآ كج a ہدنسیش راق یس ےع
 . 

 O ضرع ۲۹۲۲۷۲۲ یرکرم «بولوا
 لوط نالوا هع ندقرش .رشود هدیفرش لوط ۳۷

 رب ر قالبحو قلایق .ردردق هزمولک ۰ یمطعا

 | یشک ۷۰۰۰ ۱ «ریراو نوکرت زکلا .بولوا
 ی ناغوص هیچ ساچ یسلاها نالوا ردق

 لری
)Anactorium) ۲هد ران  

 ۶ و لب تل د ونح لحاس ثنب زف ۱ موروتقاب 1

 »¢ هحنوو »1 . ردیع دق مسا انس هبص (هحن و و) عقاو

 . رد روهشم یاب

 ۱ ] .هل روب تعحارم هتسهدام

 ۔ارعش مدق نانوب (۸۵۸0۲600) ۱ نوا ما ۲

 ۵1۲۰ نددالم بولوا ندنس

 از روا ا ترا )كتا )لوا هنس
 . ردشغ وط هدنع ذق م رکا نالوا شغل و هدن رق
 رو بلح هتنای 2 ( ثارقیلوب ) یرادهح ماسیس
 -زابقفشعو ترشع یتیرع «قرهنلوا كرشت هننرشع

 : ردشوش تا تل یو یو شمع فل
 هتیس هک « هد تا شفل و یرادقم زا ك تب الت

 دلو الو ۱ ا ا ر نالوا داتسا

 )س وخراسقا ۳

 هد راوج هلاوق

ùligı ) Anaxarque ( ` 

 ت يدق

 هدنم دق رېش (هردا) نالوا شلو

 .یدیشلوا ید رکاش ك (رودوزنم) و ‹شغوط

 هدعد .یدیشقک هنرفس ۳۳ تم کسا

 كوي

 وا مادعا ندنفرط (نونرقوقی) یرادکح سیربق
0 3 

 نانو ) Anaxagore اس 1 ۳ 1

 0 ندنسامدق | ا ۱

 ۰۰ دالیلا لبق «بولوا ند هفسالف ناي د « سايق

 نالوا شف و هدنعقوم یسهبصق (هلروا) هدن رل رات

 هال ا(سناهسفان )و ؛شغوط هدنم دق رهش (نمو زالق)

 عیس و «هرکص ندکدتبا هفسلف لیصح ند (متوم ره)
 Vo} «بودا تتح اش رب هه «نوحا تام والعم

 «شغا تماقا رابتخا هدهننآ «هلدوع هدنخ رات

 ید كطارقس هکلبو ك (سلش ر) ها (دی روا) و

 | لطاب تاداقتعا ضع رانا .یدیشلوا یداتسا

 1 قرهنل وا مابا هلکلزیش د «نوهگیدتا ح رح یی رل

 یسازح هلیتعافش كسلشرپ «نکیشفلوا مکح هنمادعا

 برد هن رهش (کسپال ( «هغمل وا لیوح هایش
4 

TE 



 دن رات ۲۸ دالیلا لیقو رک 3 چا

 فرص ارم ندا و E و د

 ندا روصت قيد وجو كهلا رب یونعمو ی

 جد RE ی و

 كن راث۲ .یدیشلوا قفوم هتفشک رقیق

 هدندنع رظی رع . ردخام هنل وب یرلهج رات ضعب

 ردفو رعم هلیعسا (س روغ

Anak-Sounghi ٠ 2 ِ 

 كنس رب نح ا یکنوس قانا

 «بولوا یتموکح مالسا ییالم كچ وکرب ہدنسی ی
 .ردرهش (وقوموقوم) قو 9
 ونح كنايلاتا (Antz) الیسقاا 1

 (مویحر) نالوا شق و هد 3

  رادیکح کیا شم روس,

 نی دک ا توت لصا نع 29 2

 1۳ وم دک ال لوا هنس 1۲ ۵ ندهالیم و ,هلغل وا

 یدنکی رایلایتپسم نیتسیا كم 4 هتتعاطا تح ٠ كرا
 دالیلا لبق یس

 نالوا شا طبض یروک ذم مش ندن ربش (هلقناز)

 «بوریتک ررجاهم نداینیسم «هلا عفد یرلیلماسیم
 هيعس دایعما (هنیسم) و «ناکسا یروکذم رق

(Anaximandre)دق نان و  

 دالیلآلب بول وا ناک ر

 تاقو هد E «شعوط هدنعدق رهش 5 م(

 .E دو

Êیرو درفو ما لا یتعیدل وا یش یید یا  

 فک ینو رک كضراو ینغیدلوا راع ل اس“

 .ردشخا داحشا ید ینلوصا هطیرخ را طن و

 . ردشم وا دانسا کو قشک ید ك

 ین س

 رل افت آو ندنرهش تلیم لس | سنابقان
 6 ۵۰ داليملالبق < ررر

 ۰ و راپشا بک هدنراش رگ

1 
1 

 یهانتمات « ول كناد وح وم ةف

 تان و هدنح رانا 0°

 E كناد و > وم 6ک هاوه تاذ و . رةش

8 
 ت

9 

 ۱ كنايلحس ا دن را 9

 ۱ فأ ۱

 ۔روط هدن رز وا اوه «ك دا 2 ک ا ا

 (سنايکنا) هدب دنع رلب ىع .یدنا لئاق هس راكد

 .ردفورعم دلیع”آ

 (Anaximène) تلیکسب ال
1 2 ۰ 

 ندنرایم دلردنکسا دوی ۱ سل اسقان

 قطوو ؛شقک هایسا رار زار اتکا بول وا

 لار N قرط كناراد یرهش ی نالوا

 ر ایی ار نیما قفوم هکمرب دشا وقع

 . هلو یرلءرقف ضعب زکلای «هدهسیا شم زاب ینخ رات
 وا

 وا  رلن ایتس رخ (8۳۰ ۸۳۵6۱6۱) | | تینا

 كداليم و یرلاباب ی
 | قلابا هد نخ را ٩۱ ندنخم را ۸

 . ردشغلوا لتق هروک

 9 E ی E ها «هلقلوا ید رک

 .رونلوا ارحا یسطرو هدنس ۲٣

 ۲ ۱۱۳۰ ددالم (۸۵۵۵۱0) )
 -رط یسیضع ك رللاتند راق هدنخر ۱ تیلقا |

 (رح ور) یلارق ایلاتیا قرهنلوا باتا هغلاباب ندنف
 -رط للاند راق راس .هاغفلوا ما رب

 یاناتسوسا) نکا نالوا شفلوا باضقنا ندنف

 چ

 و

 لا ید ندنف رط

 سلحم (هسبی) «هدهسنا شمو و ندایلاتاو امور

 «شفلوا دع دورطم ندا سط: ندنفرط یسناحور
 . ردشغا تافو هد ۱۱۳۸ و

 والا
 -هربزج هریاموس (۸0۵۱۵0۷) ۱

 - هیم رسا تهوکج می ۰

 هیصق رب عقاو هدنسیبش لحاس كنهزیرج كنس | ۳
 € ی (دنلحاوس ندا نعی) داو هد را 8

 ساو

 كنسهر رج هبش نیک دنه (Annam) م 0

 نم ورق با و رایع ندند ,ط رد قعش

 نلیرب و هتک نالوا یواح قیر دعطق (نیشنش وق) و |

AE 

 | یط را هرک نگر کل و «یدر اب هب رظن یبا

 ؛بولوا كعد « یونج ملص » چچ مساون ْ

 ندنفرط رلیلنیح نالوا شا طبض یتکلع و ادقم

 :ودیشعا م عت لا جسا ك رد رب و

 رکید یک ینیدنب ]لو هدنطبض دد كهسنارف یمسق

 .هسنارف ید یمهلج كعانآ نامه یني نکن ون هيم
 وت ۶] .ردشم رک هنتلآ ىس ةباج كل

 [.هلروپ تعحارم هن زا هدام « ج وبماقو

ERل كناقی رفآ ی  

 (یتناف) كن هيك یراقو ندنسهيرغ ) ۰

۳۹ 

 7 كنيشنش وق

 نشد وف < نت

 ۱ و



 | نآ

 .هلکساو هبصق ر رولو هدنلا كلن ەزىلکنا هدنتکلع

 ۳ ۲۵" هلا یاس ضع OR 4 د

 یسیلاها ۳۰۰۰ «بولوا عقاو هدیقرش لوط 6"

NT, 

 تهح كنب ریکد نيح (44135) ا 1

 ےس هرب زح (وژن رو) هدنسدب ونح

 هک هارد دلتا قاطرب ا یس هر زح هبش (هقالم)

O E۱۳۲۲ و ات  
 ؛بولوا عقاو هدنرءرآ قرش لوط ۱۰۶۳ "٩ هلا

 ۱۵۰ ۰یرلیلاها .ردیسهربرح (ماتناش) یرلک ویب كا

 بوسنم هنسنج (ییالم) یسلج بولوا ردق یشک

 « رد در لیعمکا روسو ندمالسا لا
 ۳ هنغاعس لیا 6 كنالو هنطآ 1

 دره تاو كناول هک ءرداضق ر

 ند رلهیحأت (یتنلس) و رومانآ بول وا عقاو هدنس

 «بولوا ههر ةدنمسا (ناروح) یزکم .ردترابع
 هد رحم لحاس و هدهفاس قلتعاس ر _ندهب رق و

 عماج رب بارخ هدنن ورد و هعلق رب هيما (هن رویعم)

 یرازم كاذرب هدنمما یزاغ نیسحو ماج رب هلشرش

 هعلف جاق رب هدنراوح كنهروکذم ةیرق .روینلو

 وب هک ءردراو یراهناریو هبصق یکسارب لل لار
 فورعم هلیمسا (مو رو ) هدعدق نامز هبصق

RNو رد معا دلو ندنو یسا  
 هبقرش پونح ندی لامش یسضارا كاضق

 ترابع ندن رلکدا كثغاط رب نالوا دن یغوط

 هرکد «بوقآ رارن قوح رب ندغاط و «هللوا

 یرلغاطو ءنوکسم یرارب قعلآ كنسیضارا .رولیکود

 امروا و .ردقلنامروا

 یمسق رب كنسيلاها .بونلو یرلجاغآ یدالو هشيم

 بوسک هتسارک ند رانامروا ید یمسق رو «هلتعارز

 ر عفان هدنسهيحان یتنلس .راردا لاغتشا هلکم ردنا

 ۲۰۷۹۲ و هناخ ٤۸٤٥١ اضق :ردراو هجاپاق

 یس ۲۲۰ زکلاپ كرلنو «بولوا عماج یلاها

 داسو نواز

 چ درا ءنار طق « ماج هد رلن

 دن دمواس | راماک یروص و نايتس رخ

 . رد را و یتکم نایبص ربو هک رب « دجص رب < و

(Cap Anémour)بس  

 یساضق رومات ا تالا

 هدنراوح كنسهعلق هر وم

 یور ما

 بول وا ملت

 رد و رب رب

۲ 

 ! یسهطش ییونح كا كنس هعطق یوطاآ هک

 ۸ 4 ۳ 7# بول وا

 . ردعا و هدیفرش لوط ۵ ۰

)Anamouk2( ۱ ۳كریبک طیحم رع  
 م

 (هغن وت ) GE (ایسنیل و) ۱

 هدنطس و كنهروکذم ربیازج «بول وا یر كنب راهطآ

 ۱۷۷ ۲۲ ها یونح ضرع ۲
 ۳ ۰ یتهرباد طیح بول وا عقاو هد ع لوط

 ریاکنا بول وا یسی اها ردق els . ردهزنم ولیک

 هطا و .ردراشلوا نایتسرخ هلیتف رعم یرارن ویسیم

 ریلکنا مای ( ناعسات ) هدنسن دالیم می رات فو

 ۱۰ . رویت وب

 همت (مادرنور) «قردنل وا فشک ندنفرط یاد وپق

 .یدیشغل وا

A ٩1 9دنه ۲ ا ام كاا 2:  E 

 عبا ف وک ریلکناو عقاو هدن سقف سس بوح

 ,EY هطح ب ا هدن]

 رک «هدنساضق (رو رايش وه) كنتلايا (ردنالج)

 كر وهالوا هدنسقرش تونح هرم ولی ۷ ۵ كناضق

 «بولوا هبصق رب هدنس ونح قرش هزنمولک ۰

 كناتسدنه هما و س .ردراو یسلاها ۰

 .روینلو رلدبصف كحوک شعب ید هدنرلفرط راس

e 7 : 139 
Eهرقو هدنتلایا (نوس ۲ لا لس هم  

 یرکم اضق هدنرزوا یربن (لوغیلی) نلیک ود هریکد

 . رد راو یسلاها ۱ ۰ ا هبصق رب

 ندنفشک كناقمآ (۸۱۵۵۵1) قار ۲ ۳
 صا "لاها هب هقیسکم لوا

 یطسو یر ست تلا

 .ردهدکلر و مسا و هعفد ضعب رزق

 .ردعسا نلیر و ندنف رط

 ,A24111 ۸ه۵ذ) سیتی انآ دوخای ۱ ۷1
 ناو در را هلرلیا ربا کسا (ا15 ) ۰"

 «بول وا ند راهه | یراک دا تدابع ك رلیلاب دیل هديل وط

 یا لصا كوب .یدنا هنانک ندهرهز

 و رتیاو «بولوا (دیها) نالوا كيد « هرهز»

 ره ییلکیه كنهد وبعم وب . رد رلشع | لوح هل روسص

 «ب و راقیح هب یراشید هلا یالآ هرک ر هدنآ ا

 .یدرارالاط ف عاونا هدنسهرمص یراذبآ یا رحا

 هددالیم یصع یجتلآ ( ۸۵۱۵9 ) 1

 ا :EE 5 0 رق كنهیس ور

 توغ 5 «یدا موق ر ند هب وال سا ماوقا شف وب

 هدیس راق

 شا

 ۲۰۳ ۳۰۲ را لاش ضرع ۲

 ی

 ی



 هینیطتطسق یدارفاو ا ل هن ا

 E رخ وم ۳9 و تم

(Anta) [یانبه هدنتلایا (وق زوق) كن ورپ  

 بول وا هبصق رب یکم لغاعنس نالوا

 . رد هدنسیل ام قیر هزبم ولک ۰ كنب رهش # زر ]

 ند (اهل) هک ءردراو قلقاطب رب مساو هدنتهج

 هرم ٧ و «ندنسهن روا كنون. هداج ندیک هبوق

 ندنتسوا لدس ر:نوزوا هرتمولیک ۱۰ ۵3
 اول هسا و ید هدشروهج نتنحرآ کک

 . رد راو هبصق رب یزک م

 اس هیر وس (۸۵۱۸۲۸0۱5) ۳
 هیقذال ھما سلیارظ دل سوداراتا

  aردیع دق 3 ١ كنسهبصق سون رط ناک هدنسو زا

 (داورا) نانلوا هیعش ( سودارآ) هدنامز یسا 8

 كسودارآ » نوهغیدنلو هدنسش راف كتس
 رد شفلوا همس هما و نالوا تاتو لباقم

 [ .هلروپ بت هنسهدام « سوت رط ۱

 یکسا ( ۱۸۱۵۱۵5)۸) | نا کلات ۳ 2

 _ادناموقرب ك رایل هط راپشا ]
 هاب رکف كما کاح هنان وب نوت يمس راس ک

 هل رشد رآ ی ی ناربا هدنحګ را ۷ دالیلا لبق

 افنا كناربا یهطراپسا ؛كرءدا دع 08

 زج و لحاوس كنيلوطان ]و :شقوص بت آ یسهیاج و
 .یدیهغا ملست هاربا هيات وب تاکلقس کم دنر

 «بولوا رهظم هنتموصخ و نک كراياتو 2

 یرهلووق خد نداروا «هدهسيا شخ ا اب ٤ زر

 . ردشلوا روب هنضن فالتا هلغلفار جا ییلتگ
 Antalûts, An-) gilî ا تولاتا 1

 كنسهرب زج راقسغادم 0( 5

 هک ردم وق ر نوللا یشح نکاس هدنس

 الت تراز رخ هرم شقک دمو ۱
 . رد ونظم یرلفدل وا دل وتم ند

(Antang)یادم كنس تام رب زح هدواج  U 
 را راف | غناتا
 ۲ ر صوصح ۰ هرینمهارب درا

 بول وا طاع هل لنامروا و ر لغالح یساضق . رویشلوب

 یالوصحم جرو هوهق یلتیلکو «ردرب تنه ت

 ق
۳ 

N 
 رس ول

  ۹و 5

 دقیتع ۹1 قوح ر

Ib ۱ ۳ 

 ارا وقي ۱) ندنف رط رلیلامور بول وا رهش ۱

 تورا

 «ه رز وا قوا ا دا «یسلاسها كاتو . ررب و

 زارعي دشود كن بولوا زلف ین ۶

AOI) iهدنف رط درشت  EEEاخس ایو اضف یعی قاتوف رب مفاو ۰  
 - هرآ یرلقلت وق e (نوود ) هک ءردق

 هاو ۳۳ ۸۲۲ ی طس م بول وا و لب

 E .زدیشک ۰
 هدنلحا وس بول وا یعاعس نا رک کم كا كنەدنالرا

 یس !اها و هرم ولیک

 قوحر هدنلخاد و یر ەر زج هی ج قوج ر

 ندنران ورب نالوا د کرک د مود راوی رات کا

 «بونل و رلساط مسج و ران وئس قاط رب یعیبط هد رب

 اقا نایاب هک ا هيس « یردلاق كرلنج »

 كنب رهش (تسافلب) نالوا یدک ۰ رد تم ط بياع

 : رد رازو ,یسلاها ۰ ۲

(Antrim) | eربا  dielمس رایسا وب  

 سافلب و هدناحاد ییلتوف لو ۳ ید ها مرتنا

 وا هیص كح وک ر ل رع لامش هر واک ۳۵

TNLبول . رد راو یسیلاها  
 اناولسناپ كن هم 0 ی | مرتنا 7 ۲ کر یوم 1 : و

 «بول وا هلکسا و هیصق رب هدنس ر وهج 5

 . رد راو یبیلاها A اب

 (ناغیشیم)و هبصق چاق رب هلمسا وب یخد هد رلتب روهج

 راس كنهعقج كالام س

 .ردراو اضق رب هدنش ر وهج

(Antequera) ۱ eتهح كابا ا  
 اضف هدنتلایا هقالم «هدنس هي ونج

 رەد لا هب هق الم ند هبط رق 9 رد رپش رب یکم

 هدننونج هرنمولیک ۱۳۸ كنهبطرق و هدنرزوا كلوب
 ر ےدق :ناد وا و یبیلاها INNS «بولوا عقاو

 راب عو (
 امور ہد راوج .یدرونلوا و یمن (هرمقسا) ندنف رط

 درب رع هلیسهقیتع را آ ضعب هلاق ندننامز كرلپل

 وم یردارخ كنهعلقو روس رب نالوا یسهدرک ان

 لاعا یاحوسنم ك و ضعب سبس هد رېش ول . ردد وح

 نالوا لصاح هلتیلک هدیضارا یکهدنراوحو ول وا

 . رول وا

oروک ندزا كنايلاسن (۸۳۱۵6۱۸) | - 
 یدنا یسهبصق کسا ر حتاو هدب زف

 ه (سرس) نالوا ۳3 یسههلا تاب وبح هدنحا هک



 ی نا

 هد دود وب و «یدا را و دلبعم لو 9 صو ص#

 عاشجا طلاع سج ر نانلوا ریبعت (اب ویتکیفمآ )

 . ید ردنا

 سوم |
 ولو یربزو كس وداق رآ روط

 یشداق هرلن وهو هرلنوعغ .یدیا لغوا كس ویا

 -ارهعا هلکقعا زا ربا تلاسشو ت راسح هداعلا قوف

 ندنح ر 2 ۷

 بغ كنامور ( ۸۱۱۱۵۵1۵5 )

 ارعا «بولوا اف

 5 د نالوا ش
 ر

ADE ب ولب راقیح ده» E 

 ى «ه رکص نادک دروس مکح كد هنح رات 7

 E E E یاب
 .ردشلوا فلخ هنسدنک (سو

)A ۱۳۵0 15( 11انب یی یف وصايا  
 نل رک هردرانمم نالوا شا ) تل

 رهام ید هدرقن تعنص نارب هلس راهم ی هد رام

 نعي دنا .یدیا یحاص یوط د هدهیضایر مولعو

 زدن لا رز نقد یراضت ناطلس هوبلا تابش
 بیک هدنناهز (سوناینتسو) روطاربعا بودا دلوت

 راد هی رام نفو هیضایر مولع هارد یر

 ۳ ری چاق ۸ رکاب

 روش

 «هده سیا راو یر را ضعب

 . ردشاعب هنل وب

FES edمدفون  

 AE, E رو
 یسیلوا هدنسهراحم اور روپشم .بولوا ندنس

 -رب و ربخ «هدلاح ینیدپ اط بور وک هد بش نورد

 رامدآ هدنحشاو شاب ندهتخ د رایان ویو «نوڪکیدم

 رهش یتلکیه تآ یراقدل وا شل رک
eا یشراف هتطو  

 کا ترعه هایلاتا رارب هلیعیاوت و هلاغ ا

 هيما یدنک ادا هدننهح كد وو ؛شملوا روبج

 هيص و ینلآ هنحا ك

 ق .یدیشعا 3 ی رش ن ا د (هوودا) هدمب ردنل وا داد

EE 1 1 
 .تعجارم هشراهدام « سوی E 1 ام ¢ زر

 دونح تهح كناتسدنه ( ۸0۸۱۵۷۵۲ ) | 3
 ی یو

 ماطن هدننس هعطو ( ناکد ( و دند هب ۱

 كنب رش دابآتاود «بولوا هبصت 7 یا هنتم وح

Neردهدنلاس و زنم ولیک . 

 یاشمآ (Anا0g1) | هتس اوا

 نا آ 31

 ۱ (هماقات ۱ ) كنایو لو هدي ونح

 ۱ ی فر یک 7 هدنلحاس رک طیح رج و هدنشل ابا

 كني ویل و 3 ءردهاکساو دیص كحوک رب هدنلخاد

 نتنحراو ایلیزار هکلبو دیدع ردق هشن راف رط ا

 ریمد رب نالوا روصتم یسقل وا طبر یخد هل رال وب ریهد
 ر كوي ك هد رلیا «هغملوا یسامتم كنطخ لوب
 و هما | ار . رد زدن همش یحودا N تیمها

 هدعاش را كل هزيم 6۰۰.۰ و هدند ودح نیتنح رآ كنايومل

 . روینل وب هبصد كح وک رب ید

 یش هدییونج یاقرمآ (41110) | 1

 ا )كلود ل
 ۳۳ هلا یونح ضرع E O و هدن راک یار

 .هروک ذم هیصق  .ردهبصق رب عقاو هدیبغ لوط

 هرم ۲۷۲۵ تولوا هدنفیش هرم ولیک ۳۰ كن

 ریست دلیما وب ید ناکرب ر لزوک نالوا یعاشرا

 هلیکلتدنم و هلیکلل ز وک هدنف رط ب غ كناکر وب .ردشغ وا

 تروا هک رد او یداورب لقیشالوط نالوا روپشم

 .روینل و لوک رب ییدتبا لبکشت كنب رهن (هال) هدنس

 | ىلەقيسروق ( ۸۵۱۵۳۵۵۲0۲۲ ) | کراموت 11

 :.بونوا تیبط ر درا ر٣

 تافو هد ۱۸۳۸ و «شغوط هدنح رات ۰

 و حرش هدننتکم هیبط هسنار ولف ادا .ردشخا

 هلمملاراشم ب ورک هنتف دج كن ویل وبان او «نکیا

 هتش كل وصو شقنک هنسافنم (نله تنلش) رارب

 كل وض كن ویل وات « هدشدوع «بونلو هدنن اب ردق

 . ردشقا تاک رب هلی ا ونع ¢ 9

Antongil)ه رب رح راقسعا دم ( - 

 ر e E E EE لبزوت

 ضع ۳ یرغآ نالوا هج وتم هونج رک ء رد وق

 .ردعقاو هدي ونح

LD ۱ 11 

 هنن رلوهدام هراسو « ىل وطن 1» | 3

 [ .هایرویپ تعجارم
XAL) ۱ 1و « یشراق » هدیانوب ناس  

 ءامسا قوحرب «بول وا كعد « لباقم » ی

 . رول وا لخاد هنییک رب كن هصاخ

 او دیش لیح ناللو هدنسیش

 اف: كنانیل لیح اله

 | سورواط ۰( نابی
 | (رب ربح) 1 اع وب كي ( نانل وب هدنسس راق یسهلسلس

 ۱ (سورواط یتنآ) ید هنسهلسلس یرلغاط (لبءرق)و
 |( .تمجارم هت راسا, نالوا لبعتسم مویلا ] .رارید



ys 1ذی : و  

(Antis) ۱وو ور كني ونج یاقیمآ - 
 كن تسالساس ( 2.1 ) هد

 ندنسهم دق له مد نا ۳

 .بولوا مسقنم

 یرایس ا 9

4 
 ر

 هرهليبق قوحر هک « 9

 .ردعماح یدارفا ردق ۱۵ 2

 .راردیل زوک مدابو لمرهچ ن 25
 . راد هدقماشاب هدنلاح یشحو ؛ نو 9 1

 ۔رش بونح كنهسنا رف (۸۳۱:69)
 ایا ¢ بلآ لحاس « 2

 ۔ولیک ۳ كناصق نکمو هدنساضق ا «هدنتل 5

 یزکرم هیحا هدر لحاسو هدنسیقرش لات
 یناهل .ردراو یسلاها ۱۸۳۰ «بولوا هبس

 «لاقترو «دتوشز نراه لیخ بول وا 0

 یوصكحح لتیلک .ردراو ییالوصحم نو وو ن

 یرلهلیبق ضعب

 ها و ه دانسدق

anرا م دق . رد راو یار اش كوي  

 ۔ا و نالوا ی رب ذع دق AY كنايلس رام «بول وا ر

 شدا ا هدنسسش راق كت (هس) ندنفرط رپ

 ا هلیسانعم 6 یسش راق د ربش د 028 وا

 ندنفرط تکلع لاها .یدیشفلوا ه

 . رونل وا هیبس (لوییشآ

 دردنکسا وب ( ۸۳۱۱۵۵۱۵۲ ) #0۵

 اشا ردنکسا «بولوا ندا 3
 ,دنکلیلاو نانو نسیدنک دکن کک 8
 هد هسا شا هرادا نسح یتکلم یسیدنک و ٤ شقارب

 (بقاعتم هاب راهغی رتنا كن (ابیلوا) یسدلاو كردت سا

 س ا

 ها دصقم لالقنسا لاصعسا ءبولآ هند یتسهرادا

 و «كرهدبا اغوغ هلرایانوب نالوا شلراص هحالس
 هنبراقع وخ كردن 8 ؛شریدسب یلالتخا

 ۳۲ 3 الف قاعتم «هد هسا شفل وا نییعت ی

 و ینیدل وا شقل رهز یردنکسا . ردشخ | تافو دنګ رات
 گ 1

 ۰ رد ۱ 2 ۱
 (ردناسق) ىلغوا كن و . ردلک د محک ؛هددسیا یو
eردنشعا هرادا ییا ودک ام ی ندننافو ت . 

 نالوا یداماد لسوخ اسیل و ىلغوا د ردناسق 1

 دم ام لا ردناسکلآ یردار رای
 مکح كد هن را ۲۹۵ ند ۲۹۸ دالیلالبق هدای دک

 .ردشمشا غوا هل ر دارو «شعروس
EE 21با ۳  Antipalter, An-) 

 ندرارادکح نیط سلف 95

 لنور ااغ یس ح بول وا ینایس یناقیرمآ

 تكتکلع ت یدننافو و

 یتکلع روما هرادا بولوا یربزو كنافره یمنکیا
 هغل رادکح ۵ (دوره) لغواو «شلآ هنيلا نوتسب
 نخفق كنه ردنکسا .یدیشلیضاح ینبابسا ید وعص

 ةاناکمو :شعآ دادسا هطف م نوا لی
 نددالیم .یدیشلآ یناونع « یروما ردم نیطسلف »

 .ردشعا تافو ًاموعسم لوا هنس ۳

Antipatris ( "اف )  

 ۱ ۳ هللا سدق ۱ نت رانا

 یرد ندنفرط (دوره) هن هنر ه

 «ابس رفک »] ی شرب و هلتسن هنهان ۵(رتاپیتنآ )

 ۱ دخل

 [.هب روپ تعحارم هئسهداه

 ر ۱ 7 ل 5 و ۱ ا طا (۰)۸۲۲۱۵۸۲0 رایت ۲ د وخاب ۰
aارح هدالقپی عب هبا ون هڏن رک د - 

 MES (هراب) د وخات (وراب) «بولوا ندن رب

 هربرح و «ردعقا و هدنسٌس زاق لحاس و ونتج ت

 هلزاغوب رب شینک هرتسولیک حوا یکیا ندهروکذم
 یشهریاد طرح ءب ول وا هطا رب یالوط .ردشلرا

 ۳٦ 7 یس هطش ی ونح كا . رد ردقهزنم ولیک ۲ ۵

 هدیقرش لوط ۲۲ 4۶" ۵۰۳ ا لاش کک

 ۱۰۰ «بولوا تنعو زود یسیضارا .ردعقاو
 كن هطآ دود راه یسهب رق رب ز

 ناّغا ندنشس هبق SE هراغم 3 عساو هدنحا

 یواح یسک رلاوص
 . زدنا

a ۰هنسهدام « رتاپت ۱»] (۸۳۱۱۲25) ۱  

 اتش د و ره ی [ ۰ توعجنا رم

 اب عماچ ییهناخ ردق

 رحم هدهبغ لاکشا «هلفلوا

 [.هل روپ تعحام دن ماد اه ) د و ره «|

 ربازج كنا و Anti P2( 08) وسقاش 1

 هفروق و قم دناط هعب س

 تط ( سونىقا ) كنس رب زح

 3 قلایف نانو هدنسنس راق لحاس ناز بونح

 طیحم رع (۸۱۱00/65) ۱ یراهطا و

 - هە ونح تهح دریک

 لس وس «نسصدا هدند و دح ی ونح دمحد رو ۵ لس ۱

 هدنالز یکی هک ردرلهطآ كجوک قاط ر قلایقو
 هدنسیقرش بونح هزنمولیک ۷ 4۰ كنسي ونح یابتنم

 ۱۱۷۰۰۰۲ ۵ او ۹ ۲
 میر ۰ رهطا و .راردعقاو هدیفرش لوط



 تا

SEEDفک ند نفرط (سوهھرتاو) لاد وق  

 هما وب ؛ هلغغل وب هدنلب اقم نامه كنهزیلکنا «قرللوا

 لا راشعل وا همست

)Antietam( E۔ام) كنەعمجچ كلام  | 

CE E CS 
 ۱۸۲ 0 راک هک ؛ یا كح وکار ندنراعمات ی ریا

 یا ی رام هاو همش دات
 کی كيب زوب ندنیف رط

 ترس بسک هلیع وقو

 ا

 ردفا

(tisanااA)كني ونح یاقی مآ  
 ندناکر رب هدنتکلع (رودآوقا)

 هدنسیونج قرش TT 2 (وتیک) هک

 ۔ع لوط ۸۰۳ 44 هلا ییونج ضرع ۰ ۲۰۰ و
 او ا هزم ۵۸۰۰ :بولوا مفاو ءدب
 یسهب رق (EN نالوا هدا كناکرب و 3

 وقان) که دور «هلغغل وب هدنعافن را كل ە زەم 2۶ ۰

 1 هرکص ند ردب رف (هق رامالاق) یهدایویل و و (هر

 .ردیکسکو لا تانعقاوم نوکسم كضرا

 ۔اکح ء دق ناب وب (Antisthène) | .« یک

EEنره « «بولوا  ¢ 

 هدنخ رات 4 الا 6 رالی کس اوم كنق رط

 ادتبا .ردشغ | تاق و هدنشاب V۲ و «شغعوط هد دلا

 ن «همأود هنس رد ا (سایح روغ) ند ویطسفس

 A «هد هس دیشم الشاب هکمرب و سرد اد هتغالب

 و هدنسرد كطارتس نوکر

> 
 اسم

 زاو ندس ردن «هلغغل

 ك رهک هنسهرص یادرکاش تلا راشم

 فوسلیف وب
 هدایید

 كوي ندقالخا وسو ٽن كوي ندقالخا

 .یدیشغا تمه یصح هیهفسلفو

 ۸4 ؛یدرو رو تیمها ردق وا هقالخا لئاضف

 نسح

 -ارمو تاداع تح

 طارقس .یدرفاب هلرظن ابق ید هنغوح كس

 هلیدش طارفا کهدنصوصخ قالخا نسح كنو

 ءهدهسیا شم زای تافیلأت لیخ نسب آ

 .یدیا هدنداقتعا ردق و عطف

 . ید ربنلکا

 شامل هنل و یر Je رقذ شعب نکلا «بولوا وع

 . ردق و رعم ليم” | (سناثسطنا ( مالک لع رلب رع

(E9 ا ۱۷۱6۷ ۳ ا 

OE O SC EO ar 

 - ونح هزم ولیک ۵ ۰ كن (هد وب راپ) ءبولوا ندى ران الل

 «هدنګ رات ۳ OA ۰١ «بولوا ب واغم هد هب راح ۱

 «ه نسب رع لاعش هرتمولیک ۰ ك (تولداوغ) و هد

 و 9 ها لاش ضرع ۷۲
 س ۱ وا لکشلا یوضی

 . سوصو قلا یسیضارا .ردهرتمولیک عبرم ۰

  -الپوط هرلج رص ینیراوص روخب یسیلاها بول وا
 . یرلیوق قو ر هدنلحاوس .راردهدنتن روبجم قم
  (رو راه شیلکنا) نالوا هدنسونح لحاس «بولوا

 ۱۳ نر و سا ات وارح لی یامل

 ۱ نانل و هدنلا كنهرنلکننا یسهیصق (نوح تنس) نالوا

Eالت  

 «بولوا ترابع ندنشماق رکش ینالوصحم هیبحلساپ

 . ردعفا و

 رد و نکس ید كش رازح

 ی اکو ما قرا یونس

 ی ۲۵۰۰۰ کلا بولوا ردق یشک 2۰۰۰۰ یسلاها

 ون لو ۱ ۱ ریز یرویصقوا ضا

 .ردرلشعا وغل یراسا یسیلاها كتهطآ

 سلج رب هلا فرصتم ر نانلوا بصن ندهردن ول

 هطا و .روتلوا هرادا ند فرط بن

 را ۱۱۳۲ و «فشک ندنفرط بمول وق فوتسیرق

 ناکساو طبض ندنفرط رازیلکنا هدنسیدالیم

E 

 هرزح

 هرادا

 سلحم رس

 ° كردنکسا كوب (۸۳۱۱۵0۲0) ۱ ها

 ك ریکناهج و «بولوا ندن رال ارج :
 .ردندکو لم فا وط ندا همساقم ییکلم هدشافو

 ایج رف یراقوب هلا اپکیل ءایلیفما هنسهصح كنون
 شود یرلفرط هرقنآو هیهانوک «اشتنم هک ین

 لغوا كرهیعا تعانق هایسهصح و «هدهسیا

 ك( ساشدرب ) رار هلا فک رولو سو زنم د)

 ؛شلوا لخاد هقاشا نالوا شا شب هدنپلع

 القا نالوا ید ص فو ءلا لتف ی (نموا) و
 «ینیرلفرط ساویسو ین وہطم یھب ییابکودابقو این وغ
 ؛شثا طبض یارو س هللا لوطان آ نوت ابفاعتمو

 بولغم یردناسقو س وخ ایس ,سوقفلس سویلط: و
 یرادنهخ اپسآ هدنتش را ۳۰۷ دالیلا لبق كردا
 E هکتا طرح جد ی سهم یادش یناونع

 سوح یسیل < س وقفلس ۰س وياطب «نکیا هدف

 ح نانلوا نالعا ۳ شد ندنفرط ردناسفو

 را تادو الوتفم هالا نیولوا هدنشاب ٤

 هددییرع ځراون ؛بولوا رورشم هلیصاحم (بواتیک )



۳ Conatas) ساناوق [ + UE 

  7ىلغوا كتيڪرويلو سوتمد ] نوین
 (ینوغ) كنايلاست .ردی وروت كنوغيتنآ هجرلا فن آ
 ودک ام هدنخ ران ۲۷۸ دالیلا لبق ؛بوغوط هدن رش

 شاک هبا ودکامو ؛نالعا یتغلرادکح «ءاطبض ایت
 (ریا) .یدیصتا دو بولت نالوا

 راق (سوریب) روپشع یرادمح قلهقس وط ا -

 «هدلاح ییدتسا دادما ندنس دیگ یو هیات
 هل رکسع قوس هب این ودک ام سورە نتو ر

 شقا درط د رات ۲۷6 و طبض یتکلع

  ۱ 7هرکص هنس ییا یعب هدننافو كسور هد

  1«هد هس شا طبض یهنآ هدعب و ؛ تدوع ا

 .ردشقا اقا یتسهصوصحم تموکح  ۳٩۔وکح هنس

 ثافو هدنح رات ۲ ۲ دالیلا لبق «هرکص نو ا

Antigone, Doson)_ùgwgs | ۰ <S 

  3و ندن رارادهح ا نوا
 كمیلف نکی .ردیوروت تتیکر ویلو سو
  1ینل رادمکح هدنخم رات ۲۳ ۲ دالیلا لبق «نکیا یسیصو
 ه(نمولق) ) یرادم هط هط راپسا هرکص هنس رب < و

 يسمو بولغم نساك و : 3 یا

 روپشمو طبض یهطراپسا «كرءدیا روبجم هرارف

 نددالیم .ردشلباب وغل یتیناوق (سوغ ۲۲۱
 ردشعا تافو لوا هتس .

(Antigone) 9 ۱ 3را دیکح نا  
 وسا ی ی ا و 9
 سویپم و هدنطبض كنيطسلف .یدبا لغوا كلوب

 شقل وا قوس هامور هد راشا روا ذخا ندنفرط

 كنب رادمحح نارا لوا هنس ۰ نددالیم .یدیا

 ؛هدهسیا شب هديا دادرتسا یتئوروم كلم هایدادما
 و و «شفلوا درط ندنف رط دوره ه رکص هنس جوا 3

 .ردشخا تافو هدننلآ قایط «بوشود هلا 8 ۲
 مس 0

SDده  
۹ 

#9 

 سوع حوا ند دالیم ۵

 ریهاشم ضع «بولوا ندنسالع نانو شماشاب لوا 3

 شزاپ یباتک تاناویح رو ینلاوحا جارت كلاجر
 تایاکح » نکلا «بولوا وج یرارثا و «هددسلا ۶

 ره رقن ضعب ندنرتارب رکید لناونع « یسهعومب هب ق 3

 .ردشلمب هلو "

Antigone dê) — gz راق 

1۲ 

(Antigone, AVTIYOVA eوب  

 e ا 0 ۱ هب وغش |
 ییاو شقل وا قن نالو «بولوا یربق ك (بید

 يا رو دیک ی رار هل ردن نالوا شلاق روک ندنززوک

 هش رد «نوهکید ربدزک قره وط ندا شا لک

 یردارپ .ردشمگ هنهح لثم برض هلیتبع نالوا
 جم عد (نو رق) یعشد هدشافو كن ( ییلو)

 دو كنار وا
 وا كن و و شا تدوع هب هیت .هرزوا كعا اما

 هل وا. دهسا شیوا مو اقا | ای فرو

 یا رعش ربهاشع .شعا سفت فالئا قردغ و فدک

 هدنن روص هاب اه ر یهعقو (لقوفوس) ند هی اب و

 . ردشعا مطن

 ی
. 

 و هدعدق نامز ۳
 N هیص و روس اقر ر|یسا

 عقاو هدر زوا ی ره . یصاع هد هب روس یرروپشم دا

 نوغیت آ ار یرادهح نطاق هک ءیدبا یالوا

 ندنف رط (سوقفلس)
 ا هات سیش راه تنادن یاهو ترک
 لقن هنن رهش (هیقفلس) ییدتسا

 اش یاق مآ (هجانومدجزداب) 1

 وقسا کت « كن وینیم ود هديل

 ارخ ومو «سيسات ندنفرط

 . یدیشم وا

 | شیونتت
 تنس) هک «رددبصق رب یزک ماضق هدنسهطخ « ایح

 تصرف هناح (ج روح تنس) لس: فر رک« نارول

 ۲۲ ۵ یقه و ك : كحوک ر

 ۳۲۳۰۰ بولوا عقاو هدنسیل اش قرش واک

 مانغاو ٹاناویح 1 كاشبا ك ها (ونرب) و یسل اها

 یس هیعطس هحاسم كنساصق - .ردراو یراح

 .هدار ۲۰۰۰۰ یسلاماو هند ولیک عبرم ۱:۲۰

 بول وا اضقرب قوح یاناویحو تعارز .ردهدن را

 جارخا غاي هداس و مانغا 4 هنس هرب زح (ولر)

 .ردا

 ا
* 

)Antipha ne) 8هکعضم كع دق نان وب  

 كتب :EE ندنسارعس سد وت

 سصع رد ندد رایم یر وپشم لا ك رلن وب یا

 «هدهسشم زاب هکعضم ۲۵۰ و «شماشاپ هدهننآ لوا

 .ردشل#ب هنلوب یرلهج را ضعب زکلای
(Antifer) | : 1(شنام) هدنلاعش كن هسنارف  

 هک « ردنورپ رب هدنلحاس یربگکد]* ۰

 ه دنس رع لاش هرام ولک ۰ كندصنم یرپ (هنیس) ۱



a 

ENE TL N E و 
 هرم ۱۱۰ بولوا عقاو هد ع  eر

 ردن رابع ندایق .

  )Antiphon)) ۰ ۰ 1باكا كءدق نانو

 ندا ود 1 ل

 نددالیم ؛بولوا  ۶ ۷۹٩(هتنونما ر) كنهقيب ا لوا هنس

 حروم لتماقا رایتخا هدهناو ؛شوط هدنرپش

 ردشفل وب نر (د دیک ون) روهه .

 «؛شلوا بس هسا كتعوکح هرادا تئیه بکر

 مادعا هد ۶۱۱ دالیلا لبق هدنطوقس كتموکح و و

 نوا .ندراتقطن ینیدلوا شعا دارا .ردشف وا

 هني رلناسل ابوروا ضعي و < غيط «بولوا د وج وم یش

 .ردشفلوا هچر

 هدیلامش یاترمآ _(۸2۵1:همدان) ۱ ا
  E E aها

 ( E YSهک هود ها کوس رب هی

  ۰۲بوسنج «بولوا.مقاو هدیلاش ضرع
 یبطعا لوط یغوط هی غ لاعش ندیفرش ۲۰۰

 یسهیعطس هج اف. رد هام ول ۶ یبطعا ضعو

  Eیاسر تالاب تک «تولوا هزم ولیک معبر

 نه روا كرازوب نیشیق .ردقحم هنساضق (ینک

 نزا یسهماد لاها قوح «ندنغيدلاق

 لیکشت هبصق رب تقومو ردد رلیعقملاب هلرلکی

 «بولی روا هل راکهج و هج وب یسضارا نزا .راردا

 كى قیلاب ناقیح ندهطآ و .ریلآ

۵ 

 «بویل وا

 ینتروص هاب رب

ONS 

 ۳ 1 ( ۔وف) كعدق نا و
 -ر 3 0 رق) وه لمس هطخ ( سا ریکش |

 كنببط تابت نلید هلب و > «یدآ هبصو رر هدن ف

 عا یسا اهد ۰ یدیشف وا رب رک

 .رونلوا دیس ( ایتییسا اریسآ ) نوک وب بول

 ر هد : رک د ردطاو هبصق رب هلا و ید هدایلاست

 .یدىا راو هطآ

 هدیسالطآ طیحم رع ( A115 ) | لا

 ی ونح یاشیمآ هاب | یاشمآ

 1 بول وا رلهطآ قوحر كح وکو ك وب هدنسهرا

 ایا هل رابتعا و لع ندیل اش یاشیم

 . يرلتعس و و عفوم ياشرمآ یراهطآ لی[ بس

°۸ 

 ۱ وا (هس راپیک )

 یاشمآو ندنکوا كنسه رب زج هبش (هدب رولف) كنيلامش

 ا راق یسهریزج هیش (ناناتوی) كنيطسو
 «هلدادتما یرغوط ه ونح هدعبو هونج قرش «بو

 یهنه هدنسیش راق یصنم (قوث روا) كن ونج یاقی مآ
 0 000 00 2 تووار زولوا
 روا لز رب هدنسه رآ یسهعطق مسج

 راهطا و هلخزرب ندا لیکتشت یب یطسو یاقیمآ

 دیفس رع نامهو هاشم ه دږفس ۳ یر ز | نرو

 کا نیترات و رک در هدنکک وی

 ۰ (یرفروک هقیسکم) قرط لاش «بولوا هب یکی

 . ردفورعم هلیمان (یریکد لیتن1) ید یتهح بونحو
 هل را هطآ كوي نانو هدلامش یراهعآ لیتا لصا

 قح ۲ ؛بولوا بکر م ند راهطآ كچ وک یک ہدب ونج
 ماتو ( یاقول ) نانلو هدندبراخ كرا هطآ كوي هدلامش

 الثوزنو هدبونج هلیسهریغص ربازج (هماهاب) هلرکید
 یرهطا « یلآ راکزور» ناک هدنسبشراق للحاس

 ك رادطآوب .ردد ودعم ندنسډلج یرازح لیث آ ید

 ۷" لا ۱۲ و یامش ضرع ۲۷ ۱۱۰۲ یسلج
 كنهناسو «بولوا عقاو هدنسهرآا نرغ لوط ۲

 رهطا وی .ردهدایز ندهزنعوسلیک ۳4۵۰ لوط
 كويك (یتیاه) هلا (هوق) ندرلن و «بولوا ترد

 . ردهدهح رد یکی ید (وق ر ورو ) لا (هشاج) و

 0 مک یزراس
 وآ هجا اب یرلهطا ليسا سیار اتو میس

 «ندن راقدنل و هدنفصت تح كانح قر ندنرلتل ود اب ور

 هی رابتعا یرلتیعبا ایناثو یرلتیمضو و مقوم ادتبا

 یهطنت لودج یکیا ین آ هجورب «بولک مزال یرادادعت
 رويدا اضعفا

 دوی

 یسهربزج هبوق
 سویب هد السد ا

 ناعاق كوي

 ناعاق كچوک
 قارب ناعاق

 هقباماج
 (غنیم ود تذس) هلرکید مانو قیام

 هوان وغ
 هغوتروت

 وقبر وترئوپ دوخای وقبر وئروپ

 یرازح بئارق د وخاب لی | كحوک 7 ۲

 یرلهطا رکی

 یرلهطآ بارق دوخاپ كليب



 ۱ فن

 (« یسهطآ هثلث میناقا » ینعی) دادی 8

 یرلدطآ « یلآ راکزور» س 1 ۱

 (یرل4طآ شوق) سوآ هد سیا <
 هریآ نئوب
 < ولاساروق

 E هماهاب هل رکید ۳3 ی

 روتا ولاس ناس كچوک

 غنیلتا و

 یک مور

 دن السد | نول

 هموزکا ترغ

 یکانآوغ ترغ
 دناللسیا دکو رق

 نیلقآ
 سانالپ
 هاما

 هناین رام

 سوقاف كوي
 س وقباق قرش حس
 لایسنادب و ورپ 9

 سوقیاق یییغ ی
 (یسهطا ربنع) یرغربمآ ع
 یرلهطا كرت

 اوغاسا

 اوغانیا كچوک

 هیعطس حاسم

 ییاعا هرتم ولیک ربازح

 ( رله كوي) س میا هنتل ود ااا بس ٩

 ۱ ۱ At ۱۱۸۸۹۳۳ هبوق

 2 زا عترت سوی هد السبا

 تو I وقیر وتروپ

TY ۷ ۱۳۰ ۷۸۲  

 ( رلهطآ كح وک ) ag عات هنتلود ةنئارف بت ۲

 E تا (یسیبونج مسق) نترام تذس
 NASE E ام بولدآ وغ

 \ 0.۰ ۳۷ هنا ریزد

 ۱... 3 رل هزب نع

 ۱ ۱:۹ هتنالغ هیرام
FFT ۹۸۸ ATE۱۱۹  

۳۸۳۳ ۴ ۶ 

 عبا دەز لکا تن ۳

 ( هد رلهطآ دوس |)

 o۹ ۸۰ ۱۰ A۹ هقباماج

 SE ot یرلهطآ ناعاق

 ( هدرلهطآ كچوک)

 o ۷ 11 - یرلهطا رکی



 ت ل حج

 ۲۹۳۷ ۱۷۹ فوتسیر تنس

 ۳ ۹ ۹۹ الیکنآ

 ۳ ۶ ۳ ۱ ۶۰۰ هدوب رابو اوغیتنآ

 A٤ ۱1۸ هدنودرو سیون

 11 ۹۷ ۸۳ تارچنام
 TA ۰ ۷9۶ قیثیم ود

 1 ۴A1 N2 هیسول هتناس

 ۳ ۵ ۳۸ ناسنیو تنس
 ۶ ۶ > رل هنیدانیغو هدانرغ

 1۹ ۹F ۳3۰ وغاپوت
 ۱۷۲ 5 دا دینرت

 ( هدن رلهطا یاقول )

 1۳ ۸ ۱۳۹۹۰ یرلهطآ هماهای

 ۷۷۸ 5۷. یرلهطآ سوقباقو كرت

۹ :۳ ۰« ۱۰۹۳ 

 (هد را هطآ كج وک ) س عبات هنئلود هقراهاد س ٤

 A٦ ساموت تدس

 ۳۷ ۲۱ °0 ناز تنس

 ۳۹۸ زورق هتناس

۳۷ «(۸ ۳۹ 

 (هدرلهطآ كح وک ) 2 یاب هنتلود ج وسا س و

 ° ۳ یلت راب تنس

 یاد هنتلود كنلف س ٩

 ( هد رل هطآ كحوک )

 ۳۸۰ >۷ (یسیبونج مسق) نترام تنس۱

 29:۳ ۳۰ شاتسوا تنس٩

 ۱ AAF ۱۳ هیاس

 (هدنرلهطآ لآ راک زور)

 ۳۸۷۰ ۳۳۰ هریآ نوب
 ۳۱۳۹۹ o0٠ وئاساروق

 ۶ ۵۰ ۱۰ هب وروا

۳۹ 5 ۱ ۰ 

 (هد راهطآ كوي) یسەلقتسم هرزج ییاه حس

 Nee o ۲۳ ۱ قیروهج قیاه

 E دز or ۳ ییروهج نکینیمود

VV fot۱  

 لاجا

 ۳ ۲۷۲۰ ۷ ۱۳۰ ۷۸ ریازج مبات هیایناپسا
 ریس تر ۳۹۳ « 6« هبهسنارق

 ۱ ۵۷ ۳۶ ۰ ۵ »¢ » هب هرتلکنا

 ۳۷ ۷۱ ۳۰۹ « ¢ هبهقرایاد

 ار لار ی « «   هحوسا

 O ۱۳۰ 9۹ ۳٩ اف
 ۷ AG VV Tost I هریزح

 ؟ ۸۱۰ ۹ ENNIS امج

 نا ۰

 هدنتهج بونج «بولوا مسقنم هج وا هجضا را تعیبط
 .ردندهاکرب یضارا یسیضارا ك راهطآ كح وکن انل وہ

 یوق هدلحاوسو یراربن «یرلغاط كسکو ب ییخو
 .هطآ (هماهاب) هلرلیکهدنتهج لامت .ردراو یرلناهل و

 «بولوا ندهییسلک یضارا هسیا یسیضارا كرا

Eیوق ؛یک یرلقدلوا نیس وصو قعلآ اهد  

 ك رليکو نینح یرالحاس «بویلوا خد یراناهل و
 یسیضارا كرادهطا كوي .ردیلهرطاحم هننسهعشانب

 تسارع تولوا ترابع ندنناغ اساسا هسیا

 .روینل و یراهقبط .تسیشو سلک هننرزوا یسهقبط

 برو ا روا تیفوع یزنارج لسا

 رودم یسیضعب و برص و قالبح یسیطعب كنب رلغاط
 ترابع ندهیناکرب نا را .ردروتسم هلرلنامرواو

 ناکرب رب چھ ناشفا شتآ یدمش ید هدراهطآ نالوا

 رک یادارفا روماچو نامود هدن رلضعب هد دسیغ ول

 ینیدلوا قوح یراوص ندعم هلرهجلباقو «رویلیر
 كني هدنوارج ل نوش ید ضرا تکرح «یک
 باصم ندهیعیبط ةيهاد و «بولوا ع وقولا رثک

 .ردیبک قو هطآ رب مه شمال وا

 . «هغلوا د ودعم نده راح ملاقا یراهلطآ لیشآ

 ۔ارح هنب هددسیا ییبط یشوا قاصص كن رلاوه

 و . رد ود ندنساضتقا كن راضرع هج رد یرلتر

 ندلوا نیرشت یرب «بولوا سوم ییا هد رها
 یرطید و یع وم قلقاروق ندا ماود ردق هرام

 ری 2 08 را ندا ید
 هدطابش هلرلن وناک صوصا ىلعو هدنسوم قاقاروق

 ییا ق ‹قرەلوا دارغيناس «ترارح هحرد

 قار اوه هدم "وم وا و ءزنیا ردق هح وا یرکپ

 رالناچ ندقلقاروق یضارا قح ۲ .رولوا مالغاصو

 راروغای ننقم هدناسب و ٽرام .روروق تانابو
 تانایو اف تارا هو ندر :؛بوبالشاب هغي

 راروغا هک دلیرلیا یعموم زا .ریلی روا هللا هربثک
 ا و ترارح ارد «بولاضوحب
 ندنحا ربما كرارح هلتوطر ندنغبدقیح ردق

 كلهم هدنفح تالاب كركو تاناویح و ناسنا 3

 تارشح یلتیلک و «ردیا روهظ ضارماو للع متاط رب
 «رلهروب لتشهد و لئدشس رار وای و .رثالناج هضم

 هلضرا تکرح هعفد قوح و راهغربصاق «رلهنوطرف

 | هدنقح نافس صوصا ىلع «بولوا "قفارنم ید



 كن ریازح شا هرز وا 1 هج

 ایرنک ۱ .رد رراکزور ملم ندیا لیذعت ق

 هد یسکیا .بوسا یراکزور بع نده رق ید
 اذه عم . ردنا لادتعا بک اوه «ند رلقدل وا ¿

 .ردکلهم قمشیلاچ ایو قعای هداوه قیحآ

 ءوطرو ترارح كناوه بس . یالوصحم و تانابت 3

 ره كنايد ییاناب كن رازح لی .هلییسح یتب

 ۔ هزات ندهلکود رلقارباب ًائاذ بولوا دایز ندنفرظ
 . ردیک درمز قلهنروا هدنزوص یاد 8 7

 قیص شنراص هنیربرب یراناهروا صو کا لو
 یدنهرع یسرنکا دراحاغا و .ردولع هل رلجانآ

 قوچ رب لوه هجزب .بولوا ترس تیاغ ې ص
 دز رلتوا ا مو هج وب .ردراو یسهصوصخم عاوتا

 هدنلاح تبان ییادخ رلکهج یک لیفنرقو نیمساپ لک

 -وا سو لقن ندایوروا .رونلو هرزوا ت
 - هدا جارما هلساوه یغوح كنانابنو راجشا نا

 لقت نداش رفآ و ن اتش شمهن

 ولرد و و شا جارما هلیساوه یسهلج كرلن ال, ٤
 کش بودا رکن هشدار او 8

 هلل رنک تالوصحم یک نوتول «قوماب «دیوح «هوهق
 ناتسدنه سوم «زو راق ءتول ؛یک یکی

 لوهج هل یرلعسا هجزپ راسو سانانآ «یزیوب

 .رولوا لصاح راهويه. اونا ا
 ره یرویط كن را زج لیتا س یاو ۲ ۳

 یرل سنج ضع لو وک تدا «بولوا هدایز ند 1

 .كجموروا هیع:راق «كنيس یرویس .ردراو

 دوی كب هدمهو قوچ كب ره هضم تام
 .رددذل تیاغ یرللابو قوح رلیرآ . رد یلرهز و

jوا لقن ندانوروا :بویلوا هسیلقا تاناویح یل  

 درکو فورعم هحزب كرک هدنراریکد

 تاناویح ها قیلاب حو قوج رب سو هارو
 3 ناجم قآ هلاج م هرق صوص | لعو هيا

 هدن رار ېم یسهرپ زج (غیمود تنس) .رویللو هرزوا
 .ردراو خد خاسم عون رب نیند (ناع9)
 | -وق فوتسیرق كنب ریازج لیت آ س .یسلاها |
 كو راسو هبوق هدنفشک ئاننا ندنفرط ی 0

 رب مالمو نک اس یسیلاها كني رهطآ یاقول هراشا
< 

E 

 - هدیا جا "زنما ییا كن ا ا وه و ماقا یجد ۳

e | 

<۱١ o 

 اییاپسا هدنفرظ هنس نوا رلیللاوز «بولوا موق
 رد را عفوا یالناو وک الف فا یو

 كريازج کهدنسیخ راق ییحاس الوزن و هلرلهطآ كج وک
 ناو درو ورک نان ها یا

 تقو وا كرلویاپسا .رلیدا بونم هموق رب
 هدربارجو «بولوا نوتلآ نکلای یرلقدارآ هداقرمآ -

 ۔امشا غوا قوح هلرلن و «ندنغیدغل و نوتل 1 ًاتاذ هسیا

 راسو یلکشف «نسنارف نیلکنا ًابقاعتم «هدهسرلشم
 تدم زآ ید ندرلنوا «بولک رلیرسرس یلابوروا

 هداوه ق واعص وا شا ؛شماقا رب وا هدنف رظ

 رلیک نداش رفآ «ند رلق دم هلشیلاچ جد ی وله دیک

 نی دز هلیس ول وط

 .ید رلشل وا روب

 هغم ر دل وط هراهطآ «بوربتک راربسا

 -اها یرارج لیتنا نوشت را
 روق ندنراسا «بولوا یحز یبر جوا كنسیل

 . ردن رابع ندیلاها زلمو یاب وروایب ر رکید . رد راشلت

 - زوا یتیدلشالک ] ید ندلودح یک هد راق و قحآ

 رم «بویلوا هروک هبیضارا تعسو یلاها ءهر

 .رویشود سوف ۱۷ نکلای هنساب هزم واک عبر

(Mer des Antilles) | | یزیکد لا 

 یرکد ثئار 3 هل رکید مانو

 - ازح لیتا كویو كحوک Cara )Mer desۆbeې(

 كني ونج یاشمآو
  هح رد ۹ كنيلامش ضرع E نالو

 ا یسەیل امش لحاوس

 ۔هح رد 0 كن غ لوطو هنس هح رد ا ندنس

AEبولوا دتع كدهنسهح رد رم » 

 ندلامشو «هزىم ولیک ۲ ۷ ۷ ۵ یو نالوا هب ع ندقرش

 كاو °۸۹ هدتلخ راط ا ید کا نالوا هب ونح |

 كنسیدنک ر رک دو . ردهزبم ولک ۰ هدن رب شینک

 ۲۸۳ هلزفروک هقیسکم نالوا هدننکح یسهبعش رب
 و هک رویدیا طالتخا هلزاغوب رب هدنتعسو هزتمولیک
 یس هطآ (د وق) هیس ه رب زج er (ناناق و ) زاغو

 هم ات (یزاغو ناناق و ) بول وا عقاو و رب اپ

 یسالنطآ طیحم رح

 نوا نالوا ا كل راهلحآ

 طالتخا هلیس هطساو 2 هچاشاب شب 0 ترد

N CO 

 هدایز د هرم ۲۰ ۰ یرالح ضعب «بولوا ندرلریکد

 ند هب و هسا ها . ردق و رعم

 ردق هنس ر رح دادین رب

 ۰ ر



 آ

 .هطآ نارآ ندیسالطآ طیحم یریکدوب .ردنب رد

 هل سلس ر رضا تح تولوا كنک وا یبهرا كر
 رد راع تلوتص یرمورد هک ردد لاج
 .رار و دنا AGE یرلهطا روک ذم «ب وقیح

 E U تك دق نان ب ۵ ۱۱
 وا ندنسا رعش سر و هم وطنم

 هدنساننا رل هب راح ی رک دتا هلرلیاربا لرلیان و «بول

 (نوفولوس )و :شوط هدن بش (سورالف) كنابوب
 ینیدلوا شم زا هلیناونع (هدیاب) . ردشماشاپ هد ریش

 (سو رالق) . ردشلج هل و یرلهح راب ضعب كن هم وظنم

 «بول وا هبصق نلیند (هل ز) هدنتالویدنآ مویلا یربش

 .یدا هدنراوح كنوا ید یعدق ۳99

 .هرب زج (یاتیا) (۸۱۱۸۵۲۵)

 اس دل وار وتم و ندن شل اھا یس

 ۔رآ «بولوا ندنرلقشاع ك ( ینهجوز
 یجنلید سیلوا و ؛شعا قیوشت هفالتا قالت ییراشادق
 هارادغ هتسدنک توو ییدتیک هنس ویق هلیتفایق

e ۳ ی 

 د خعد ات 5

 sS MS )س وونيت 1
 امور «بولوا لناقیلد ر روهشم هلیلاجو نسح
 یروظنمو یسهلوک كتسونایردآ ندنرلروطاریعا

 رار هلیسب دنفا لوا هس ۱۳۲ نددالیم .یدا

 روطاربعا لغو هدلین هداننا ینیدنلو هدرصم

 دبعم رب هنمان كنيلناقيلد و «بولوا رأتم هلیسهدایز
 سیسانو «ان
 لاعا ید ینیرللکیه قوح ر «یک ییدشا رییس

 حس رو شفا رکر هد هفالتح مقاوم «بوربدتا

 ل رلن وب هک «یدشم ریا رل هیل ادم ماطر یواح

 .ردظ وفح هد رهناخهزوم مویلا «بونلوب یسیضعب

 ۸۵ا1 ۸06,) سیلوپوتونیتنآ دوخای | ېب ا
(Antinoopolis 1رب كعدق یصم  

 (سوئایردنآ ) یروطاریجا امور هک ءیدیا یسهبصق
 یدو قرع دل ( شو ونيت ) هجرتلا فن[ ندنفرط

 ذم, هدنشا «قرەنلوا سیسأت هدنرانک كلي و هدلحم
 شالوا ان ید دبعم كوي رب هنما كنيلن اقیلد روک

 .یدنا هدنلع كنهبصق نلید (هدابع جس ) مویلا

 . يدا راو هبصق

 ما ق

 | ثاچوک جاق رب هد هدمعم هل وب س <

 339 ۱ تا ن

 |ید اوتنا
 یزفر وک كىدنو و هدنسد لع

 نالوا درب هغاط ه رق سا ءبولوا عقاو مدل اش

 ی هدايلاتبا . ردیعسا فو رعد هجا وروا كن رهش ( راب)

 اوت ناسل نوع دنل و هدنسیس راق كن رهش (یراب)

 همست هما و نالوا ك٤د » یسش راق ڭكنىراب « ةا

 [.هل روپ تعحا رم هنسهداه راب «|

)A N0 P0115( ۲ 1هدایلع رم  

eلحاس كلی هد دہوص یعب س  

 ا و یارب مدتی
 ال

 .ردشغلوا

 . رد هبصق ن

 هروک هب هینانوب رعطاسا (۸۵۱۱۵۲0) ۱ نت

(a) ( ۰یربق كن (هتنکی) یرادجح  

 ناسنا یرایو یک یراب نانلوا ریبعت ریتاس «بولوا
 نالوا ۾ شم رک هننروص موهوم ناوی رب بیر

 ندنو «هلغغلوا لافغا ندنفرط یزبشم ههل الا وا

 شک هايد یلغوا ییا هل رلمسا (نویفمآ ) و (سوتز)
 یتسیدنک ةا زاعلالحال(سوقیل)یسهجهع «ندنغیدل وا

 بودا سبح هدواو شما میلست هب (هک رید) یس راق
 - وا «بوحاق هیویتنآ هددسیا شوق هبهعنکشا
 -هربدلوا یبهکوید هلا سوقیل ران ویو ؛شمراو هت رالغ
 رب اند بت در لا اعا تتشاهدلاو كر

 لک ره «بولوا یسهکلم ك رلن و زامآ ایوک ی د(هب ویتنآ )

 ۱ 2 ت ا ند
 ESE هب ای د ی (تیلویه)

  ویطنا»] ۳ ۱ ۱

 (Antiochia) ایخ ویطنآ د وخاب ۱ ۳

 قوج ر و هدع دق نامز

 [ : ا ۲ ات 8ا ¢ سح

 هل:دسذ 2 EG ضعب n ا

 ۔وس ١< : رد رلن وس ئراروہشم كا ؛قردنلوا همس

 (هیک اطن۲) مویلا «بولوا (هدنتالو بلح) ههر |

 ۱ 2: توت وقف هدیلوطتا ۲ کس ریش نلید

 دآ ایخویطنآ) «بولوا هدنونج ردق هرتمولیک
 درس د (موغارف ا

 (مورواط دآ ایخ ویطنا) نامز وا ءبولوا ه دنتههح

 كنيل وطانآ 3 حس ۶ روش نيد (باتنیع) یدعشو

 نامز وا بول وا عقاو هدنس هم دق هطخ (ایدیسبب )

 ê ىیدمشو هب یصیق ابو (مایدپبس دآ ایخ ویطنآ)

  (Antivari)لا كفلد وا ۱

4 



 ۳ ۱ تنا

8 
 (نیبیصن) مویلا و .N ايز فز و

 هدنفرط قرش لاش كاسا ۱ ن

 ه_ییس (هناحم) كنت ویفا رغح مدق نانو 0 1
 و

 کم یرب (دور ورم) و هدنسیلاوح ورم یک دتب ۱

 ربلیند (هناجرم ایخ ویطنآ) هک «ردرهشرب شف هر

 .اطن۲»] . ردلق یساوا نیغ تب ر 8 .یدیا

 تعحام هش رلهدام E نیبیصت «باشیع 3 زر

epهنیریطاسا مدق نان وب  

 ( نوت ) نالوا یهلا ریکد هروک
 «شعا تیرفع رب .هرزوا قلوا ىلغوا كضرا هللا

 هدنلحم مان (هساربا) كنسهبداب هقر ى (ًاییل) ۳

 ر ندنکیک یرافق ناسنا هنوتب «بولوا نک اس

 نداروا «ندنفیدلوا شما دعو یکتا سیسأت . ۳ ِ

 لوک ره ایوک .شمرریدلوا یرلندیا روبعو رور
 شمربدلوا هللاعفد 3

 ایحا هنن یسیدنک ضرا نالوا یسهدلاو «هج دیا ۲

 هاوه ی کک ر نامرهق «ندنکیدن

 فالتا قرهقیص هنغاج وق هدارواو

Ok 

 شا

Antigua ar 3وطن (  L> 

 و ی ۳ ۱ اویا 4
 (هطان غ کی) هرکید مو (سولوق هدیونج ی 1

 . رد رهشرب نالوا یزکرم كنواو یتلایارب تام

 ه ندنراسی لحاس یربن ( هقواق ) یرهش اکو
 ولک ۰ كن رهش (نیلدم) و هد هفاسم تلمبه

aو رک دن رم درک «بولوا عقاو هدنسیبرغ لامن هزا  

 "یضارا کهدنراسب لحاس كن رہن (یواق) و

 لروکذم رېن نوا لیست یتطالتخا هلا هعورر

 -اها 4۰٩۸و یسیرپوک رب هدنتسوا رهنود هدنرژوآ

 تکلم عب «امدقم یللایا اک وینا = .ردراو ۰

 ۔ وهج رب «نکروئلوا هرادا هدننروص هقفتم ریهاج
 اییه ول ود هدنس دالیم خدا ۱۸۸۵ بولوا 9

 5 هنلاح هدد تیروهج رب

 ردشغ وا عاج را هنلاح تلیا

OVA۳۹۵ ٩۷ یسلاهاو هزم ویک عب رم  

 هدنفشک یاننا . ردقلغاط یسیضاراو «ترابع ندیشک 1

 و جد هلم و داغ وق

£ 
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 0 ساع هغا رب وط «هدهسا

  یس هیع مس دام 2

 | 32 ینیدل وا شغل و یبهیلصا “لاها ۵ ۰ ۰ ¢ 39

 شل و دک یل شد | 0

 ج نآ
N 4 |وآ . رددشمالاف ۵ ر و رب جم ند رور و «بولوا | «بولوا عقآ و هدهریزج ر ےل - 

 لیخ هدشب یسدیدح لاها نالوا لقتنم ندابور
 .رویثوب ید ریدوپب

 ضا لحاس كايلاتا ( ۸۸۱۱۵ ) 1

 بونح هزتمولیک 4۰ كنامور هدنسبب ۳
 بالوکسا هک «یدیا مدق رش رب عقاو هدنسیغ
 كوي نالوا سس وم هنمان یرلهلا « علاط » و نوت

 وت روب) هدنناب لرله ارخ مویلا . ىدا ر وېشم ها رادبعم
 . روی و هلکساو هبصق كج وکرب هدنیسا ا

 «هدنتهج لامش كنايلاتا ( 486۲4 ) ۱ ار
 هاشم فرز اس ارد را

 مدیا راک تان ورک ( روحام) یدنساض (هزراو)و

 كج وک مقاو هدنسب غ لاعش هزنمولیک ۰۵ كنالیمو

 LETER ۰: بولزوا هر 0 یک
 . رد راو

 | ابدراوغ الد لجن
 ۔اقو نا یرفروک ا ر وفیلاق یه دنا یع لاش

Angel de la Gu-) 

  ) 2كن هقيسکم

 هدنسیش راق یهیقفرش لحاس كنسەرزح هيّ اب ر وفیل

 هب قرش ب ونح ندی ع لاش «بول وا هطآ رب عقا و

 . ردهزنم ولیک ۵ یو نالوا

 ینعب (5 يا راس ۳1

 بونح كهعمج كلاع .« رلکلم »

 ای روفیلاق) ندنریهاج یک ہ دنئھج رع

 بن ولوا یزکرم كناضق رب نالوا ییاتته/ هک « رد ریش
 رک طیحم رح و هدنتسوا كیاچ ر نالوا ییاتمه هنب

 ضرع E SEE E ۶ داس

 ۵۷۰۰ و مقا و هدنلاش زآ ر كنموهوم طخ لامع

 مالغاصو لزوک تیاغ یساوه .ردعماج یلاها

 ۳۵ .ردندجرک یراواو مظتنمریغ هبصق «هد هسا

 ر هتسهلکسا ( ورد ناس ) نالوا هدن ونج هرتمولیک

 تنم كب یضارا یکهدنراوج .ردط ورم هللوب ریمد

Eهک ی ی  e TS 

 ندیکسا .رولوا لصاح رلءویم عاوناو رکش .لاقتروپ

 ددد روهج (

 و و رم یرثن دعم كولا نالوا

 ی ور لتیلک هدنس چ لا م وک ۱۰ دربش

 طحیحم رحم . رافآ وص رب یواح

 یرلفرط لامشو قرش «بولوا عقاو هدنلحاس رک

 ر حاق ر ند رلغاط و .ردطاحم هلرلغاط كتسک وب



 د نا

 ه ویح و «نوت) قوح ك هداضق لخاد ادا

 ندیشک ۱۵ ۰۰۰ یسلاها .رولو یرلندعم رقابو

 ر جد هدنت ر وهج | داسا نا .ردهدایز

 222 7 (هال) هدشلابا (وقوارآ ) هک رد راو هیس#

 . رد را و یسلاها E واوا ایا

 | ولج ا
 « ردیعسا

 لا
 وطنم صعب هات شل نیتالو «ش و اعم هدنن وتفلا راد

 ماسر رپ یلکیدن و هما وب مو .ردشتا بیرت راهم

 .ردراو ید

 |هنلنآ

(Angélo)قلوا بوسنم هب ایلم اف ر  

 كماسر یایلاتا چاق ۳2 «ه رز وا

 سصع یجلتنآنوا كنايلاتبا (۸۵8ع۵1) ]
 (هسوب ) «بولوا ندنسا رعش ید رلیه ۱

Angelina ( ) تیهءمج كاام 

 «رداضق رب هدنت روهج (ساسکت)

 - وا عقاو هدنسیغ بونج كرن رب نالوا یانمه هک
 «هزتم ولیک برم ۲۲۸۰ یسهیعطس هحاسم «بول

 . ردهدن هدار تا ۰۰۰ یسلاهاو

 راقسغادم ۱ ( Antsianaka ) | ا

 ةلساس رب هدنف رط ځا كنسهرب زح 5:

 «ردهطخ كوي رب هدنف رط قرش كنلسلس و و لابح

 دودو طاحش, هلیسهلسلس (وراغنایهه وبمآ ).ابرغ هک

 را كموق نلید ( هووه ) هطخ و .رد

 ا ا یاهاو یلوصخ یوما لوا
 هيما (هل و ویس وف) هدنس هب روا . رددحغآ یساوه

 | -ار) هدنرزوا كنهطا کهدنحا كلوك وو «لوک رب

 كنهطخ هک ءردراو هبرق ل كوب هلیما (وردانیه

 -اس كنهريرج هسیا یلابج ٌةلسلس هقانایحآ . رد زکرم

 .رولوا دتع ردق « هننورب ربنع» یکه دنسیلامش لح
 و مس

 و |
 هزنمولیک ۲۰ كنرېش (یرلاو) و ) ۴

 هبصق 7 هدن راوح كنورب نالوا یانبه هد وئح

 اک كنم دق رش (موین ۱) هدنفا رطا . ردهلکساو

 .رون روک یره

 كنا وغاتاپات ندنخ زرب همان (۸۸00۵) ۱ ۳

 او هب ونح ندلامش كد دنن ونح یاکیزم ۱

 | ریبک طیحم رح و ه دنس هبب ع تهح كثي وئح یاش رم

 هنای رب ندنای رب خد یییطسو و یلامش یاقمآ هک
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 ۱ ندت سس اا كنهيسج ةعطقاو هللا قش
  فصذ كنلتساس كوي نالوا دتم دهن ونج یاهننم

 ولج

 ندنب ونج یاهتنم كنیب ونج یاقیرمآ یسلساس دنآ
 لحاوس نیزحو قون وص كناي وغاناب «بویالشاب
 0 000 0 0 تربص كر هعیو

 هکلسک و هک دنیک هللا لوخد هبلبش هديب ونج ضرع
 هلسلس نوش هدنونح ضرع ۳۲ ۱ .یرهالشاب

 ییسهقهاش (اوغاقن وق ۲) نالوا یسهو رذ عط ملا ك

 هن دودح ایویلو هدي ونج ضرع ۳ٌ ردنا 2

 لیدبت زار یتماقتسا نالوا هلاش ندونح هج رک

 هه رص کیا «ربارب هلکع ود یرعوط هب نع لامش هلا

 هلیمان (وردآ وغازد) ا ییاو «یردلب رآ
 یکی هضوح وب .ردا لصحت هضوحرپ عفترم فورعم
 یبر حوا كنهسنا رف «بولوا هدنهح یب رب كنايند
 یعاشرا ند رخ یاذح «هدلاح یییدلوا هدنتعسو

 كنهضوح عساو و .ردلکد یغاشآ ندمرتم ۰

 ینوکسم عقوم یجنکیا كنا د هععافت را هدنلامش یاصقا
 کسا ید هدنحوا رب و یسهبصق (یسوتوب ) نالوا

 کیا ویو «یرېش (وقزوق) نالوا ىلا كرا (اقنیا)
 یکویلا كنہ رال وک ییونح یاشمآ هه ها دیش

 عفترم كا كنابند هک «روینلو لوک اق’ نالوا

 یهضوح و یسرص ییا كنسهلسلس دنآ .ردیلوک

 (دماهاس) هدتفارطا ؛بودنا هطاحا رادام آراد

 ۱۰۳ .ردا لیکشت ینیراهقهاش (ینایلیا) «(هلاروس)

 شموک (وقساب) نالوا عقاو هد ونج ضرع ۷

 - هلل را هرص زب اهد ندنسهلسلس دن آ هدنراوج ییدعم
 هند ودح روجا فاز ازا وب یسرص جوا «قر

هدنس ع لحاس كنايلاتا (۸۱2۱0)
 ۱ 

 E هب ه رص ییا a هدند ودح رودآوقا . ردا

 كنا وتسا طخ مات بو رآ یعاش را «هددس رل اق

 39 «رلناکرب قوحر هدنفا رطا كناکرب عف رم تیاغو

 یسداو (وئیک ) ر وپٌشم هدتسهب ر وا تاشو راد ران اکر

 بوش ر هرص یکیا هدنفرط لامش ك رو دآوقا .روينل و

IEو « رول وا لصاح ه سه كن رب عقل تياغو  

 هل هدار وا «هد هس ررک هن د ودح ام ول وق هدلاح

 ست . ریلیحآ هدننر وص هزابلپ بوی ربآ هب ٥ رص ج وا ۱

 كنب روم (هنلدنام) ییانلوت هدنفرط قرش ندهبعش جوا |



TNE و 
 اس سم

 د نا 2: ۰

 رار ېم قوح رب هنغامریا قونروا ؛بولوا « 9
 یبنتم هنب راغاط هقاراق هدیلامش ضرع ۰ و رکود

 هدنسهرا یراربن (هقواق) هللا دا د وا

 - اکرب (اهلوت) ییحم عفنرم كا كن هبعش یطسو نالوا
 كا دزدورذ یدنلاش تناوسا 12 8 ٩

 . رد راو یاشرا هره ۷
 ردق هنلحاوس یریکد لتا كرهنا هک دیک هبعش وب

 -هرآ یلحاس ربیک طیحم رحم 4 رہن هقواق .رولوا د

 ندنخ زرب (نایراد) هسیا یسهبعش رع نالوا 1

 یلاش یاشرمآ «قرهلوا لخاد هب یطسو یاقتمآ
 .ردیا طابترا بسک هایم

eندنزاغو نالجام عقاو هدیونج ضرع  

 (دنآ) ردق هنخزرب نایراد عقاو هدیلامت ضرع ۸
 شینک كا ؛ردهزتمولیک ۷۲۰۰ ىلوط كنسلسلس

 راط لاو: بیرق ههرتمولک, ۳۰۰ تک
 و كننرص .ردهرمولک ٩۰ ید هد

 ش لح ییدتا دعب هدایز كا ندنلحاس ری

 297 هد یونس ضرع ۰ ۸

 هدایز كا .ردقازوا هزم ول ۰ ندا هو

 - وا هدي ونح ضرع ۱۸۳ ید لح ییدتا ب برش

 كل هرم ولیک ۳۰ قم [ ندلحاس قرص هداروا 8
 ییدک یاسقا كنهلسلس نوزوا وب

 ۵۱ ءقرهنلوا قیرفن هلتفاضا هنیرلعما ركل
 : ردریز هجو رب یعافترا كن رهورذ مقر

 . ردهدهف

 هرتم A4۹ یسهورذ 1وغاقن وق

 € ANS » وناغنوپ وت 09

 یسلسلس (دنآ) ایویلو
 CANT » هماهاس "

 » MS » هن وقایئراپ
 یا » هپاراموپ

 €< « هاروس هدوتآ و

 € > 7 » ینایلیا هدوداو

 ۳ e تا
 یردلسلس (دنآ) اللوز وو ابمولوق ءروداوقا «ورپ

 هرم ۰ یسدورذ وزاروییش

 C ۰ « اییکرآ هد قسیم

 11۸ » یاقیییش
 CK 6 » وقروا هیمایاگ

 » ۳ » هاسدت آ ۱

 ) " » ینقاپوتوق 8

4\6 
 هح

 د نا

 « oY » وشیب وشیپ

 ۰۵ » اهل وت

 . 4 »۴ اسیتیلیا

 4« ۶ » واق وشنا

 "»ىصشاآ» . » هسار وپ

 » Aor » اشدیشدب,

 ."ا 4 « نوزاروق هدودا
 » ۸ « اديه هد وداوت

 نالوا بیرق هماوتسا طخ تن سالسلس (د:۲)

 یعاد یرارپ نالوا كسکوب ندهزنم ۶۸۰۰ هدن رام

 یغوط هونج «بولوا روتسم هلراق هدروص
 «2 ردنا یغاشآ یدودح 4 راراق یک اد هک دل دیک

 یعاد یرارب نالوا كسک وب ند هزم ۲۵۰۰ هدیلپ ۰ و لیلی

 قرش تاش هرزوا تیم وع . رد روتسم هل را

 ردق هب یعاسآ اهد بول وا قوح اهد را را و دنتهح

 هدایز قیرکلا «هدهس ر وب دنا لادتعا بسک هلعافت را

 ءردا روهظ راهرو شهدم یراهجک ایرثکا «بولوا |

 عفن كنهلسلس .راغای ولوط هلن رک هدرارپ ضعبو
 صوصالع «بولوا لزوک تیاغ راهجک هدن رلاحم

 ینام هلیس هدایز یزو ل وک هدن راراوج

 . رونب روک قالراپ كي رازیدلیو
 ءبول وا ترابع ندتبنارغ یساسا كتسهلسلس دنآ

 هش وب نلیروک هدنلاخ یو هدلخاوتس هجلشاپ
 شا اق ۸تسش سوت ی

 رو .ردشعا لکشت ید یراهقبط تلازابو ریفروب

 راراودو ران وتس هد رام ضعب یسیضارا تلازابو ریف

 احساس

 یر هارخ ر لا و es «بولیزوک هدنن روص ۱

 هناقترمآ هنب هدهسا زآ هبسن یاس .ررب و قلکش

 صوص ایعو .هناخسم تاناویح قوحرب صوص
 قوح ند ( تومام) هدنرلعافترا ۲۸۷ هو ۰

 اعم .ردشفل وب یرهناجخسم لیف مسج عون رب یلقرف
 كناياد یرلغاط اقبرمآ ؛بولوا قوح كن هسیا ید

 فعل وا كعد یسیضا را یواح یداعم قوح كا دنآ

 هدایویل و و و رب صوصالعو هدنف رط ره كنم هلسلس ۱

 لنزک لا كندلسلس وب . ردهدقغل وب نداعم قوح ك
 ل رک هدرلفرط ضعب «بولوا ریقابو شموک یرلن دعم

Eاو  OAS 
 .رونل و ید ران دعم راسو هویج < یک ینیدنلوب نوتلآ

 2 رلن و بونلو ناکر ردق ۵ ۰ 0

 كنب رش (وتیک ) نالوا یزکرم كرودآوقا یس ۰



 د ا

 «ناشفا او لا ی لو هک زدهدنفارطا
 كنورپ . ردهدلاح شم وس یم ۱۲و هدتنوکس ی ۵

 ( هقاقیتبب ) صوصخایعو هدا ويل و هلوف رط بونج

 كنيلیش .روینل و ناکرب ۱۲ یخد هدنفرط بغ كنل وک

 . رد را و رلناکرب همص ییا ید هدنف رط ب ونح و لامش

 قوجرب هدنراهرآ یراهورذ عفترم كنسهلسلس دن آ
 یرلعافترا كرلنوب .هدهسیا راو رادیکو رازاغوب

 ییبط تدور تدش .هلغلوا هدایز ندهرنم ۳ ۰ ۱

 لوب یک ید یرالو كنسیرثک ءیک ینیدلوا

۰ 

 - دل ند رالم موروح واو برص «بولوا ترابع
 كنب رلیلرپ نالوا ششبل آ ءرالوب و ایرثکا ,نوعکی
 تسلیم دن اذهمم .راردا افا یتمدخ یناویح

 ندنغیدلوا هدقلباي رلو ریمد احشاج هدن رام عضم

 اهد یبایتحا كجا تح ایس هدنسهق را ناسنا هحک دیک

 | ملک یطخ لوب ربمد ییا . ردهدکل ر وڪ زا

 یتلحاوس یسالطآ طیحم رح «كرهدیا عطق یتسهلاس

 .ردهرزوا كما طبر هلیلحاوس ریبک طیحم رح

AEE UO EE 
 .ردعقاو هدنسهرا نیتنج را هلا ليش یخد یرکیدو

 ناز م 6 یدهسس تیک د لسا دنا

 نالوا 9 هل راق قوم ین۶ ی كنب رال حشر

 وروق هلرابیق برص «بولوا یلاخ ندنااہب یرارب

 رلتوا ابق قاط رب هدیغاشآ اهد

 رد

 .ردن رابع ند رارباپ

 (هنیوغیو) و (وقاناوغ) كناقبرمآ رارب و هک «ریشیت
 وصحم تاناویح نالوا هدنسهرا هود هلا یک و نلید

 (وماراب) هدنن رال ویاپسا «بولوا یرلاع رم تانسهص

 ی هدنفرط تلا كنيضا را و .راردف ورعم هلیسا

 زکلای هدنتلآ یرلعافترا هزم ۳۲۰۰۰ لا ۰

 «یادغب هرکص «هیرآ هدیغاشآ اهد .رویشیتش ست

 یرارب یی لیا لا .زولوا لصاح یصم هری

 ران الوب هدنسهرآ عافترا هرم ۲۰۰۰ هلا ۰

 | عاواو قوما «یشاق رکش «هوهق هد رام و بولوا

 ۔وص۶ كرار نالوا یغاشآ ندهزبم كي . راشد رلو ورم

 نال وا صوص هب اشیا «بولوا قوح ك ال

 و لاقتروب واقاق < س وه ها هق ویامو سان ات ۲

 یعاشآ اه نا یاس 1 . رول وا لصاح رله ویم عاوا

 | اهد «بوناوب یعاونا لنیرلجاغآ امرخ هدنرلاحم
 اتش ردنا كى یرلح افآ هنیف هنیق هدن راق ود

 «بونلوب راجشا راسو یراج اغآ هشيم میسخ هدي راق وب

 نی

 . ردف وح كس

9 

 رش راڪشا «هګ دا زواحم یهزنم ۹ عافترا |

 . رنوا تیابنو ولو رلیلاچ ضعب زکالای .بوتلو
 نان وا رکذ هد راق و «كرەدىا ترد تسک ید

 یراقو ندی ون ضرع ۷ " .رتلیریک هرا (وماراب)

 ۱ قعاو یرلکدا تا شا 0D هد رلرب نالوا

 كرلنامروا و «بولوا روتسم هلرلنامر وا قیص ی راهي

 رولیک ود هب یسالطآ طط رحم و رال وک لزوک هد رلهرآ

 نایب لید یسهروسما كناقبمآ
 .ردلدتعم ید نشیقو نرس اوه نزای هدلح و

 نالوا یا ندهرم ۱۰۰۰ تنس هاساس دنآ

 ران ال مس د او هل رلقبل اب ا هدن رکنا

 نالسرآ صوص# هب اقرحآ «راک و روا كوي یلرهز

 عاونا «تكيک كح وڪ عور «یرلعو نالبقو

 .زوا تزنک راشوق لزوک راس هلرلناغاب و رانو

 . ردهر

 دوقفم یرلعون نالبقو نالسرآ هلیغیلب خاسع و نالی

 صودصحم هباشمآ هلاویح نالید (ریبا) «بولوا
 ر نلیئد (قیش) «یک ینیدلو رلناویح ضمپ رکید
 ك یاناویحو یرلناسنا ید كتیش یروړس عون

 ا هدنسهرا عافترا كلهرنم كيب ییا هلا كی

 N هز كي ترد هلکی یا . ردنا بس

 كوي عون ر صوصح هباقشمآ هدرلعافت را نالوا

 هات رنک تاناویح ضعب راسو ییآ هایس عون رب هلکیک
 .رونلو
 مدنکح یرهود و رغیص و مانغا تكناشرمآ هد رلعاقت را

 نلید (قابلآ) و (هیوغو) «(وقااوغ) نالوا

 نلیند (همال) ؛رارزک هدنلاح رلیروس كوي رلناویح
 - وب هدلاح سونام لا هسبا ناویح عون رب کید
 تانابنو تاناویح هد رل کی راقوپ هد . ردهدقف

 هل رراق هدنروص

 راه را یر ۵م نالوا روتسم
 اوچ يااا ( Andalgala ) ۱ هلاعاارن

  اجو) كنت ر وهج نتنح رآ هديب

 یعاد شوفهرف ز گلاب بویفل و

 ات و AS 3 یرک

 ۱۰۲۵ و هدشامش هرتمولیک ۱۲۰ كنب رپش هقرام

 یسیلاها ۳۰۷۳ بولوا عقاو هدعافترا كاءزنم

 بس, رد راو ییمها لیخ هلیبسح ران دعم کهدن راوح و

 یس هیعطس هحاسص نلنغاعس

 یسیلاها ۷۰۳۵۰ زکلای لوا هنس یمرکی «بولوا هزم

 ۰ و دم ایا (هق رام

 .یدا راو ۱

 ۱ نالوا TE هزم كيبشب هلکی ترد

 ر

  ۰ A۳7ولیک میرم - .



EAs 

  N: eهل
  2 1۳تهح كناباپسا

 ییایاپسا هلیتقو هک .ردهطخ وب ر
 نالوا شعاوط هدنرهرادا تحت نامز زا رب هلا مت
 وب رلبرع ؛بولوا قتسشم ندنعسا كنموق (لادناو]

 هبایناپسا نوت لا لیوخم هننروص (سلدنا)
 .تعجارم هنسهدام « سلدنا » ] . ردراشعا مت [

  ۱.هطخ ایس ولادنآ س .یسهحاسم و دودح و عقوم

 اریس) بولوا ترابع ندنسیونج مسق كنای ایسا یس
  8.هرآ رک طیع رعو رکد قآ هابلاح لب

 نایح و هطانرع .هیلیشا ءهبطرق و عقاو دن

 (هشنام)و (رودامرتسا) ًالامش .ردعماج ییرلتکلع
 (ان رومارمس) هد رم نکا بول وا دودح هل را هطخ

  8هیسم) ًافرش ؛ردشلربآ ندهطخ کیا و (
 رعو یزاغوب هتبس «نیکد قآ ابونج ؛هلیسهطخ"
  ۱(وراغلآ) دریکتروب یخد ًابرع ؛هابا یسالطا طیحم

 «بولوا دودح هاب رلتایا (ویتلآ ) و (برغلا) دوخایو
 ندنغارپوط ریکترو هلا (هنای یداو) هدن رحم نکا

 كنيلامش ضرع .ردشلرآ  ۳٩۳ندنس هچ رد ۳۸
3 9 E ۶: كنا لوطو SE ی 

 ندن سة  A eVبول وا دتع ردق هنسهحرد

 لوط نالوا یرغوط هیونج بغ ندیلاعت قرش

 یبظعا ضعو ۳۰۰ هلیاسح یشجوا شوق یمظعا
 . ردهّربم وليك ۱۸:3

 ایسولادنآ س .یرابناو لابج «یسهیموع تئیه
 ترابع ندنسهضوح ك( وک یداو) هجا ساب یمهطخ

 « غاطیراف» ینعی (هداون اریس) یخد اب ونجو .« غاط
 هلسلس ییا وب ندنفرط قرش ؛ ردطاحم هاب رال لس |
 كغاط وب 9 هلغاط رب هدنمسا (هغاس)

 ید ندنراکتا قرشو رک "یداو ندن رلکتا یر

 یتهج یونح بغ .روبدیا ناعب یر (هروقش)

 نداروا یروص كنهضوح ؛بولوا قیجا هسیا
 هلسلس (هداو اربس) .رولیکود هبیسالطآ طی رحم

 وز نی كد هنلحا وس ریک د قا یرلکتا ییونح كنم |

 .راردیا لیکشت هلام رب راط هجنیو لحاس بول
 ندهرتم ۱۲۷ ىلحم عفنرم لا كنسهلسلس انروم
 اهد قوح ندنو هداون ارس هد هيا لک د 8

  (نسطوم) نالوا یسهورذ عفنمألا بولوا ثسکو

 هرق» ییعی ( اروم اربس ) الاش هضوح وب «بولوا

 ا 1۷>

 ۳۵ ۵ 6 عافت را كنغاط (نسح لوم) یس عوط اهدو

 ندنسهورذ مقوم لا كنسلنلس هنریپ ینعی وم
 اروم اریس درک ربک یداو

 ۔الپوط ینیرلوص كرار قوحرب ندهداون اربس كرک و
 -رج یغوط هبیونج بع ندیلاش قرش «قرهب
 ۔اق «هرکصن دک دک ندنحا كنهیلیشاو هبطرق «هلناي
 ان .رولوا بصنم هب یسالطآ طیحم رحم هدنن رق سید

 كا كن رله

 اف رب رکید رک ظیع رضا د (لنش) نخ
 ندهداون اریس هد ەرەك د ق Ee ییدلک ود ید رهن

 .رولیکود رلیاچ ضعب ننیا
 تکو كاش ولاد -- .یالوصحم «یساوه

 .اش كنهداو ارس صوصل العو قو وص یرلغاط

 قجلآ كب «بولوا روتسم هلراق شیق زای یراهقه
 هسیا قاجص كب ید لحاوس صوص ایلعو یرارپ
 لا كنايد یرایداو درار و یرلکثا كراغاط 5

 یاجص كب نیزای بولوا زاتم هلیساوه لزوک
 اوه «بوغای راق اردا یخد نیشیق «یک ینیدلوا
 لیتو یسووا طاع دلو تافو لو
 یک یبدنتلوآ دم یرب لزوک 2 تا 9
 یاس كنسیداو رک یداو هاب ردوو اة ةو هكا
 .هطخ و . زالاق یرک ند وا هدکلل زوک ید ی رلف رط

 هدا تیافک هتکلم لاها یابوبح راسو یادغب كن

 ءنوتز «یک ینیدلوا هدایز ندناثم ییا ك رادقم كح

 هراسو كا «قوماپ «موزوا «نوها «لاةتروب

 یسیغای 9 بولوا قوح كب خد یالوصح
 یتعارز دز رک هک ردقه ره .ردروپشم ید یارشو

 یندن یلک هرکص ندنج ورخ كرلب ىع ییانص ك رڪو
 ندنغیدلوا ناقشیلاچ كب یسهرضاح لاها وا

 . ردهدایز هزبم ۰

 ندنحما كنهطاع یروبشم كاو دوی

 كنیضارا هراسو كيا كركو هیعرز تالوصحم كرك |

 هدکل رب دشت هدرادقمر نود كب ند دادهتسا هحرد

 .ایتحا هنب هلیسح یکللزوک كغارب وطو اوه «هدهسيا

 . ردهدقغل آ تالوصحم هدابز اهد قوح ند هیلحم تاب

 .رد روپشم یر ندکتسا ید یرلتآ كهطخ وب

 هدنرخاوا كنهیمالسا تموکح س .ییایسقت

 ید هدهطخ و «یک ینیدلوا هدنفرط ره كناياپسا |

 ایاپسا نوش هرکص ندنسالیتسا 4

 ۵ رلتراما وب «يخد هدلاح ییدتا لیکشت تموکح رب

۳۷ 

 رلن اتس رج ¢ بودی ۱



 د 0

 هطانرع «نایج «هبط رق ایس ولادنآ «بولاق قاب یرلمسا
 .یدیشفلوا مسقت هدرد هلیما یرلتموکح هیلیشاو

 - رق هدنسهص یسهدددح تایسقت كنایناپسا رخ وم

 یا رر هلی راهم دق دودح هن یرلتموکح نایحو هبط

 یرلتموکح هیلیشاو هطانرغ ءهدهس راشفل وا ذاع ا تل

 «دلففل وا مسقن هتلایا رجوا «ندنرلقدلوا كوي كب

 : رریمقنم هلايا کس رز هحور ًاعج م ویلا

 یلاها هرتمولیکم رم هدیدجنایست هیدقنایسقت

 ۰۲۳ ۷ ۱:۹۲ هیلییشا
 ۲۲۳ ۹۸۹ ۱۰2۳۷ هلو وه هیلیبشا

 1۳۱ ۳ ۷۳: سی.داق

 2 ۱۳ ۷۳۹ هبط رق هبطرق
 1۳۲ ۶ ۱۳ ۸۰ نایح نایح

 2۷۸۸:۹ ۱۳۷۰۸ هطان رغ
 ۳۵۷ ۳۰ )۳ هيرا هطانیغ

 ۸ ۶ VFA هقالم

 ۳ ۳۷ ۳ ۸۷ 1 . یسهطخ ایسولادنآ عج

 هقالم یرهش كوي كا هدلاح ییدعش كنەطخ وب

 هددسیا (سیداق) ید یرهش هاکتراحجمو رومم كاو

 انا توی ل او ا شیر
 راسو هینا یرلقدلوا یواحو یرلکلک ویب کهدننامز
 د تدن راریق نی ااا هلن قو وا
 دهالشا ت و :تنسهکسا هب رل در ردءدقتلاوا
 لیخ دهراح تیها ینیدل وا شفلو باح ةا ام

 ردع اا یدن

 رب یکسا كى هطخ و س .یسهیح رات لاوحا

 ارتسا «بودبا تیرومهو ندع Ng یرب ندنامز

 -اور كنيخرومو نویفارغج یکسا ضعب راسو نوب
 لا .یدیشلوا لئات هتي دم لوا ندنانوب «هرؤک هنت

 هیمس (هدرون) ايو (ناتدرول) تقو وا رلیلهکینف لوا

 «شمالشاب هکقلا تراح «بوشانب ههطخ و نانلوا

 دبصق ضعب صوصخ هنیرایدنک هدنلحاوس یتحو
 یسهبعش رب كن هکینف هدمب .یدرلشا سیسأت ید
 و رلیلح ات رق هو نیش اهد هاروا جاترق نالوا
 رصع یی نددالیم .یدرلشعا طبض ًالماک ییهطقن

 رب «هدهرص یرظک دنیا كلام عیسسوت «رایلامور لوا
 طی ید ییهعطق و «هرکص نده راح قوح

 :شعبا

 ند رال امور .یدنا رلشمریو عسا (این) ید هب هعطق

 خد هطخ و رار هی رفرط راس كناياپسا هرکص

 و هلن 7 و و ( سيت ) هریک "یداو و

 دنا ۰:۱۸

 «بوک هنیلا كنهیشحو ماوقا ندا موجه ندلامت
 كم وق نت (لادناو) جد هنس نوا نکس هدهسص وا

 بل وا طبض ناد د ااتوغ) هدو ؛شمک هنیلا

 ره چ وا نیکد هس رود هیم السا تاحوستف “قر

 یدک هدا كرو |

 كم وقو كنسا سلدنا ایو ایسولادن ۲ ردق هن ره
 نونظم یییدل وا طاغ ند (ایسولادناو ) هلسن رزرسا

 «هنیرلقد ر وط تقو زاك هداروا درللادناو «هدهسیا

 رور نک د هنن رود هیفالسا تاح وتف ندنعد د رلن واو

 ك راثآ راسو عیراوت نالوا شمل زا هدرصع ج وا ندا
 و هسریلیقاب هنغیدغلوا فداصت هما و هدر 2

  دالک | یییدنلوا لامعتسا ندنف رط رابع لوا لا كما

 رهاظ ید ینیدلوا مسا رب یبرع ا ولس
 رار راسو برغم ندایناپسا رللادناو و «ندنغیدلوا

 «یتکلم رالادناو» كرل ربرب «ندن رک دتا زواج هنکلام

 ا ای۱ ااو هاباپسا هلیساتعم
 یرللوا شلآ ندراربرب یعما وب كرب عو شم ریو
 لیعتسم هدندنع رلل ویناپسا مویلا هدلاحوا . ردظ وحلم

 ندنسیبع مسا ( سلدنا ) كنمسا ایسولادن آ نالوا
 نوش تا و رلب ع . ردیآ ا یسوا ذوحام

 هبس یو ك راوی اپسا «هدلاح یرلکدرب و هب اپن اپسا

 صیصخ و صح هنسییونج مسق كلاي كنهریزج

 كنايناپسا رابع :هکردوش یبس كنوب «هجنلک هنبراغبا
 هیلیشاو هبط ر5 «هرکص ندکدتا توف ینیراف رطلامش

 تموکح تقو لیخ اهد هد هطان رع صوص|لعو هد

 یو سا لا ا اشا ءند رک دروس

 زکلای هلیکح هلیکح هبیرک ربارب هلدودح كني رو راق
 و ینبم هبهظحالم و .ردشلاق رص ههطخ و

 2 لا ی تاتسا ولاد ])۰ هدنشم تانک
 ی تسانم یتهجرت هل ریپعت

 هدننامز هیمالسا تم وکح هعطق و «هدلاح ره

 یواح یتیرارهش هطانغو هبط رق نانلوا ذاا كالا راد

 -ولطم تروص ید یسهینابنا هوقو یساوه بول وا

 هرکص كا بونلوا طبض لوا او .ندنعیدنل وب هدب

 هدایز كا رابرع «ندنغیدلوا هطخ رب ناشفیح ندا

 هنن زو نارع كنوو «شمریو تیها ههطخ وب

 و .یدرلشعا فرص ته رب قحالوا لوقع ريح

 هاو لا هدلاح رب نسخ یرات آ كرلیلامور هدهطخ

 . ردهدقل وا اء ور هدقا رپ وط شی راقر ره هیفالسا را [

2 



 هبصق و رهش هجن شلدا ان ندنف رط رلپیع شا 7 ِ

 «هدکلروک هدفرط ره جد یرلهبا رخ آراد

 وررط هیفالسا تکلع رب هطخ وب نوت نوک وب اللو

 -رهش نالیاص هد راقو .ردهدکعا زارا ینتروصو

 ندن ویلم ررب هدننامز ۳" تم واح كنه : نادرا

 بش سوفتلارشک تکلع «بول وا یا 9 8

 هدلاح ینیدلوا شقلو ولم هلراهبرقو هبصقو
 السا یک دراي و
 فالتاو وع هال ام عاونا همدق لاها نالوا برعو

 - اها كرا هبصقو ريش «ندنرلقدنل وا دیعبو درط ايو

 زبهو تفرعەو لع .یدیا یعیبط یراملاق یلاخ ندیل
 .دنل و هدنلا كمالسا لها نبا تعا

 تکلم «هنیرزوا یشوا ناشیرب و وع كران د 02
 ۔وک كنیضاراو اوهو ملقا بولات دلا نارو رب
 a یندن رب بسانتم ریغ هلیکلاژ

 دام « سلدنا » ] ۳ بودا ماود اذهانم و ا

 [ .هیروپ تجار هنس
 (-Nouvelle Anda — یی ۱ اسولادنآ 9

(lousieهنس هدام « هبام وق  

 ¥ هل روی ٽعجا ۹

ndamarca) 3ا  

 كن (اهل) و ه را هقد امادنآ 3

 بول وا هیصق رب دلا یسەض وح نو زامآ هدنق ثا

 (وروروا) كنايویلو س .ردراو یسلاها ۰ 11

 .رد راو هبصق ر هما وب جد دا

RTو  Andaman)كنب رفروک اک (  
 اط رب هدنف رط قرشو هدن رلقیحآ

 ندرلنآ كچوک قوچ رو وب 2 رپ

 ۰۳۰۰ «بولوا بکر
retژلردعقاو هدنسهرآ لام ضرع ۱۳ ۳۶ لا . 

 ) یهدنفرط لامش یرلیلتیها لا كرلثو
 غ E I (نامادنآ كح وک) هلا (نام

 هلرازاخو راط «بو_لوا هدنلوط هردو یک ۰
 یطسو لاش هک ردبکرم ندهطآ چوآ شرا |
 ۲۸ یراکا كرلن و .راروللوا قیرش هل رلعما یونحو

 هسا دنامادن آ كحوک .ردلکد هدایژ ندیم ا

 یکاو ۸ یو :بولوا هدننونح كنامادآ ییوتج

 \ ° و هدینرش لوو

 ۔ادنآ لوس

 هی زب <

39 

 ۱ هزم ولیک ۰

 ران اعل و یوذ قوحر هدنفا رطا كلحا وس طب ۲۱۸۰ ۱

۱۹ 

 كن هرب رح ترد 7 ء رد هزم ولی" ۲۸ تباو ۲ ۵ ۱ -رهش زالو هاله < هب لا دیلی ا

 لاعش : یردجلشاپ 4رلهطآ كچ وک نالوب هدنفارطا  ینیدنلوب هروبش ةینبا هچن نالوا یشیا رابع

 ساح ر نکلا ص وصم هنلح بول ۱
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 هدل و یرایو تا یور (هدینارغن) هلا ن رامادنآ

 نامادآ كوي هللا هطآ وب ؛(سیرابرپ) نالوا عقاو

 كنامادنآ كوي ؛« یړاهطآ هقوق » نالوا هدنسهرآ
 رق كوي » «فیوزنا «(لافدنال) نالوا هدنفارطا |

 ۔راق یسیونح لحاس كنهطآ یبونج ؛هراسو « لوق
 نالوا هدن زافوب (ناقتود) ؛(دنالتون) نانلوب هدنسیش

 وک»و « رلشاد رق » ۰« لم راش » € رهطآ شب

 . رد رادهطآ « لوقهرق كح

 هدنقح ییرقن كافس هک «ردراو راغیصو رایق قوچ
 یسهیعطس هحاسم درازح و نوت . ردپل هک كم

 اهد هدنذا رطا دربازح و

 . ردشف وا ا 0 عبر ۰

 ۔ وا قلغاط هرزوا تیموع یسیضارآ كل لدطا و

 یرلفرط برغو برصو هحکید یرافرط قرش «بول
 یکسک وب كا كرلغاط وب .ردهدننروص لئام ےطس

 (نتنوم هلدس) نالوا هدنسهطا لاش كنامادنآ كوي
 یعاشرا هرم ۰ و « یعاط زوط» ییعب

 هبش (هقالم) هلیسهرزج هرتاموس یرلتاناب .رد راو

 یس رکا كرلغاط «بولوا هاشم هنناناج یسهریزج

 وا زا هسیا یرلتاناویح .ردروتسم هل رلنامر وا قیص

 كیوک كچ وک
 كب راب رقعو ران الی ناصص هلرلن ویم .ردراو

 ( سبلاوت روق ) یکهدهطآ یلامش یرلبهم لا «بوناوب

 .ردرانایل (ماعناش) و (لیماق) یک ہدەطآ یبونج و
 ۱۳ ار E یسهیلصا لاها ۵ رلهطآ و

 رب نلید (وشرفن) یو هضصیف تیاغ «پولوا ردق
 لوصاو هح واکذ و لقع .راردد ودعم ندرایح ز عو

 توکل وا ندنراتابلو هدر لا 2 راتاسا معنی
 لک رب هدهج رد قح هلوا یرلف رف 1 ك ناوک

 قحجا

 هدن رلییف E ی رلتشیعم .را ردهدقماشاب هدننشح و ۱

 هب رګ تارمشح ندنلیبق هد زساو ه دیم یرلقدالب وط

 ررب تقومو «رارزک هدرلاحاس ؛بولوا ترابع ند
 .راراباب هبلق ابق

 تربش یراقدلوا راو درم یرب ندیکسا بول
 هدلاح کیدمش ندناقیقحم نانلوا اربحا هد هسا شاوب
 نک رب كوي هراینجا قح او «یرلقدل وار اومدم

 وا فورعم هلم | (یوقنیم) رانو



 د

 2 دخ راشود هک رلا تولوا یر وصلو
 رهام هدنلایتسا قواو «یرلفدس و هدهلماعە هج

 .ردشالک ۱ یرلقدلوا روسحو

 برع ہد رک صع یجنج وا رادطآ وب لوا كا
 هدتلحر بتک ضعب «قرهنلوا فشک ندنفرط ینوب رع

 هاو :بول وا ادو کرا كتسیلاهاو ءرکذ
 .ردشق وا ناب یراقداشاپ هدتیشحو لاح رب بيرق

 ند هع بک ینامولعم تقو قوح رب كن وروآ

 طرص یرلن و یتموکح ده كنەرىلكنا لوا ره ع ۳

 .هیعیبط و هیذارغح لاوحا یر ندعقو واو ؛شعا

 راشفلوا ففک هلیماعو شلزاب راباتک لیخ راد هتیرا
AES 

 . ردهدففل و یلاها ینجا راسو ریلکنا بیرق

 ۱ سالناوهادن
 « رد هبصق 5 یزک نرغاعس نال وا انه هلا

 -ز وق) و دنسد رع تب اوج هزم ولیک ۳ ۳۲ ۵ كن (امل) ۳8

 دن یش هدن رز وا ك راهطآ وب م ویلا د

(Andahuaylas)كنو رب  

 (وس وقایآ ) هدنف رط ب وئح

 آوهادنا) هنن و هدب ر زوآ كن هداج ندک هنب رهش ( و

 روا كنهووا رب کیدک كرېنرب نالوا هیمسا (سالپ

 - اسم تم رک ۲۸ ندهیصق وب .ردعقا و هدنسهب

 (دبموروق) قرهلوا صوصحم هرلیلاشرمآ یکسا هدهف

 قشالراط هکدتیک هک ءردراو دبعم رب فورعم هلیمسا

 -ابع نددس ترد عوضوم هنرزوا یررب «هرزوا

 اوز دو کارول ی هد لا تولوا تبار
STNنما تن  

 یفلناوخ دنفوخ امدقم كناتسکرب ا
 كن هیسو ر مویلاو ندا لب شن 2 5

 هبصق رب هد (هناغرف) نالوا دودعم ندنکلام ایسآ

 هنوخسو هدنفرش هزمولک ۰ كدنقوخ هک ءرد

 ,بولوا مقاو هدنراسپ لحاس كرېن رب نلیکود
 ن ازربم میس رعو «شفلو یزکم كن هناغرف هلبتقو

 .یدیشفل وا ذاا تخیا قلهرآ ر ندنفرط راب

 «بولوا طاح هلراهبرق قوج یرلهچگابو غاب یفارطا
 -اهاو «راقیح ید كہا یخ .ردرومشم یرهویم

 . رراباپ ییاجوسنم قوما ضعب یس
 ا طا ت وا تاک ارا رخ ۳

 اب رقت كخطب هک «ردهبصق رب هدنرزوا ك رېن رب نالوا |

 تبصره دل وڪج EE اس لوص

A 

  E eu ۰ترا ۲
 . ردعقا و هدنس هنر وا

 1 - ع لحاس كناتس دنه (Andéra) ا

  Yeردهژنم ولیک .

  )۸0۲۵/۵( ۳" 1تیوزح ر یریکترو
  RR NE eyكدالیم ]وا یساناب تب ۱۵۸۰

 .ردشعا تافو هد ۱۱۳۶ و ءشعوط هدنح ران

 یدع ندلحاس

 تحایس رب هنن «قرهلوا یحرب هدنحما كرایلاپوروا

 درسا تب رک فو ا اسر لج «پودیا
 .ردشفلوا هجرت هب هتسلا کاو «شلصاب

(Andrada e Sylva) 1 
 وا اب O ۱ اولس هب اداردن |

 ۱۸۳۸ و ءشغعوط هدنحم را ۱۷ ۰۵ لدالیم بول

 «هلغل وا شک هریکشروب .ردشتا تافو هدنح را

  فراعم نیگاو یلعم تایندعم هدننوتفلا راد هنوبسیل

 کا « هل د وع هب لپ زار و دعد .یدنا شل وا تاک

 رومام هنس هی رت كن ورد نود روطاربعا ییدعشو

 !یدصلوا

 امور (Andragathius) "اما 0
 N دا

E alsاع ) ندنرروطاریما  

 (مسقام) ندجورخ بابرا «نکیا ندن رالار بج ك (نای
 هدکعا رارفو ٿن اها هنس دنفآ «ك رهشلر هلا

 دد دیک تو هدنحک رات TAY 2 دارا EY «نکیا

 بولغب ندنفرط سویسودومت كيسفام . ردهعا لتف

 . ردشعا سش شاالئا هد ۷۸ «هنن رزوا یموا

 ریهاشم كهسنارف ی لاردنا

 ۱ ۷ ۸۷ لدالیم بول وا ندنسابطا

 تاق و هد ۷۲۲ و ؛ شع وسط هدس راب ه دنخح راد

 هجاابو «شفل و 0 هیبط سراب . ردشع |

 هلع و كرک «كرمدیا ترهش بسک هدضامالا ع

 وال تاک چاق ا راد هب هیبط ات م ولع دل کو

 هدشلناف ووآ (لارص1 لوب) لغوا كن و ۳ راس

 او 2 ۱۱۱۲ بلد ۲ و «شلو ت ریش

 . ردشغل وب یس ا ر ار لود یاروش هس ا رف

 ۱ 1۳ هر رج راقسغادم (۸1114۲8)
 رینعو هدنلحاس قرش لامن كنس هواردب

۱ 
۳3 



 ۱۲ "رش بو 1 ا

 ۔رش لوط ۷۰۳۹ ا دوو
 ندف رط ییا هطآ رب نال وب ا کردو ر و

 چا كوف وب .رردار دک اک
 رد زانو نايل ر لف فا

 كا كتهق راهاد (Andersen) سو

 ون هاکحو ارعش روهشم ندناسیوت هاکحوا ۱ نسر
 هد (هسندوا) هدنح را ۰ ۵ دال :بولوا

 ر ندولع .ردشغا تافو هد ۱۸۷۰ و شک ط

  وق «هرزوا قلو شيا «بولوا لغوا كمدآ ا

 «بولواروتقآ هدنرب كنورتایت تقو ربو شف هغاهنپ
 كلارق راعْشا ضعب ینیدلوا شلیوس هدهرص وا

 «هرزوا كلريو ندنفرط لارق یترجا «لفلوا عومس
 یدلاح ینیدلوا هدنشاب ۲۳ بورک هبتکم لخاد

 هرکص هنس ییاو ؛شمالشاب هتفرعم و لع لیصح
 «بودیا روهظ هلیتفص ییعاس روپشم كا كلاش

 تدم رو ؛شعا رابتشا بسک یراهیاکحو رام 21 3
 تحایس هقرشو ایلاتا «هرح وسا ءاینالآ هسنارف

 راعشا .ردشمزای رهمانتحایس ضع لزوک 1 8
 ۔ وروا بولوا رویشم كم یسیضعب تنی زهیاکحو 7

 یدنک ردوا هجر ید هنب رناسل رنک | كاب

Eاردا دا  

)Anderson( ۱ ۰ ۱۳ 1هد هعع كلام  

 كچ وڪ رب هليا اضت چاق ر ل
 .ردیمسا كنور و رہ 29, هبصق

 ا 3

 ۰ ءبولوا هبصقرب

 . رد راو یراهقی رباف

 |ییلددنآ
 «شغوط هدنربش (یروق) هدنح را ۱ كد ۳

 3ظ

۳ 

a 
73 

 نی
238 

8. 
1 

 رب ) كن هفقیعلب (Anderlechا(

 اه هدنتلابا(تنا

 هصاجو كيلياو یسیلاها ۰

(Andrelini)هدهربخآ هم زا  

 بول وا ندا رعس شم زای دال

 . ردشعا تاغو هد ۵۱۸ و

 . زدی رابق ندداصقو ۱

 بغ كن هیس و رب (Andernaط) ۱

 لحاس النب رم (نیر) «هدنف رط ۱ ۱

 هدنسب غ لاعش هرس ولیک ۱۷ كن (هسناب وق) هد راس

 یتراح :یرد «یسیلاها ۰

 یا
 :بولوا هبصق رپ |

 .ردراو یرادجاباق هاراوص ندعم هدراوحو |

 د كز 3

 راثآ ضعب هلاق ندننامز كرلیلامور «بولوا هبصق رب
 . رد راو ی

eهردن[ دوخاپ ۱  Andro)كنا و (  

 )5 9 عقاو هدنریکد رادطآ

 لاو ندن رک و كا كنهروکذم ریازحو ندنریازج

 او هدنسیقرش توخ كزوبغآ «بولوا یسلاعش

 هدتعسو هزنم ولیک ۰

 ندی لاش (AR هل زاغ و (وروا) نالوا

 ضررعو ۰6۰ یلوط نالوا یرعوط هقرش بونج
 وا قلغاط یسضارا .ردهزمولیک ۱۰ یسیطسو

 یرادود .ردقوح یسهرقم راجشاو یرلغاب «بول

 هجلساب كنهطآ كیا نالیراقیچ «بولوا قوچ ید
 كيب زکس نوا هلا یتلآ نوا یسیلاها

 هدهنن ۲ هل راکو تسک خش رکا «بولوا ی

 شوت )ا تن و توت
 - ونح یاهتنم نالوا هدنسیش راق تان سهطا (لدتسا)

RENTقو ۲۲۸۱۳۸ مایا نیایش صرع  
 یسهبصق(وردنآ ) نالوایزکم س .ردعقا و هدیفرش

 ندنسهظا زوبغآ و « ردعق

 , رد دتناد را و

 ۰.۰ «بولوا عقاو ه دنسقرش لحاس كنهرب زح

 . رد راو یسلاها

E 2نوا «بولوا ندنز رام رویش ۱ 7 هو لا كنهسنارف  
 رلب زمه یحد رد و نیس وا هدب دالیم E یعتلآ

 ان هیموع هينا قوح ر ندا نییزب یسراپ هدننامز
 .ردشم زا راباتکض عب راد هبیرامم نفو ؛شعا

)A 08 66(و تافارخ  
 رادکح كد رک هر وک هب هیات

 هددننآ بولوا یلغوا ك (سونیم) ینوناق عضاو و
 نوهکیدتیا قوفت هدنرلن ووا تقاسم نانلوا ارجا

 ردب |

 | سوجوردنا

 وا لتف ندنفرط یرلعنک كنن ررپش «راغمو هتنآ

 نانلوب هددنرک «كرهدنا طبض یریش ییا و سوتیم

 هنس ره «هرزوا كم ريد هروناج مان (سو روان ونیم)

 ؛شقا رابحا هکم ردن وڪ رب ید هلالغوا ید

 شهدم و ییراشادنطو نامرهق مان(سوئسب) تیام و

 .شعا شم راروق ندیکرب و
dJle (Androscoggin) e 

EN ر 32حج 

 «هلاعب ندنلوک (یاوالغرام) هدنب رق ئدودح هدانق
 ولیک ۳۲ ندرکد «كرهدا لوخد هننروهج (نم)

 دی رو رای



 یاب نا ۲ د نا
 لئام كب ره (تابشک) هدن راقوب هرم RO هعجاف ررب كرهدیا دانا E ییبه

 روح لک یو ایرج نالوا لرو
 ر همدا و هنب یضارا یکهدنراراوح كرې و کج

 عب سه EE یسهیعطس هحاسم «بولوا اض

 .ردیشک ۳۵۹۸۷۰ یسلاهاو هزنمولیک

 .رولیک ود هه

  TSهووسوردنا دوخاب ۱ فوت )-۸9

۵ )6 

 ۳۲ كن (هوتسارق) و هدنتلایا (تسنل وسا) كنهیسور

 هک ءرد هبرق ولسی رب هدنسیقرش بونج هزتموایک
 هدنسهرآ ناتسهل هلا هیس ور هدنځ رات ۱۱۷ كدالیم

 .ردزوپشم هلیبس هدهاعم ر شفلاضما هداروا

 وب نالوا فورعم هلیما یسهدهاعم فوسوردنآ

 ی (هروس) هلا (كتسنل وعسا) ناتسهل هلا هدهاعم

 هیسور یشراق ههسیاقع تلودو «كرت هبهیسور

 هافنا ها

 وردنا
 ییدلتآ هل لس زا «نوععب دل وا شا رارف ند

 ا هدنسا رڪ اق رفآ هلیئف و ایوک ءهدلاح

 عمدی كدا را «ندنغ دل وا شا فا ییسه راب ر

 .یدیشغا ق

 امور سا (00۲061۵5)

 ا «بولوا U EN ا

 . رد روپشم هد «شم هیشیلبا وب

 و ۸۱۲0۱۱۵۱۵۵۵
 لد لصا ن نه رد

 ك(نور )ر وشم ماظ ندنرار وطاربع امور بول وا

 و ییبط

 . رد راو جد یس دم وطنم ر ه دنفح یربنات كناودو و

 ۰ رد ر وپشه یییدل وا یدح وم كقایرت

Andromaque, ۱۵۱۵۵۵-( 
 4 ۱ و

EAIیرادسب ور )  

 «بولوا یسهجوز ۵ ( روتکه) و ینیلک كمایرپ
 هنح وز .یدا یربق ك (نویا) یرادهح (ایکیلیک )

 یروتکه رای ان وب بول وا هر وهشم هلت هداعلاقوف

 ینلغوآ كن رب .هرکص ندک دنیا لتق
 | یسیدشک .یدرلشعا فلت قره ندنجرب كسکو

 ۔واو «قوس ه (ریپا) «بودا هرپسا (سورپپ) ید
 «بواشو هرکص تقو رنو ؛ شا ج وزب هدار

 .یدنشعا جوز « ( سوله ) ندنرلغوا كمايرب

 -رلشع | رب وصت یتلئاضف كنداق و ليج روو سوربموا

 هسنارفو (دیب روا) رد

 یتاصم و لئاس صف كنم داق و )ن مس | ر) ندنسارعس

 ندناب و یارعش یامدق

۱ 

 1 ان و رو" ۱719۰۱۵ 1 دنا

 (ایویا) ایوک هروک هه

 بول وا یربق 1 (سویفس) یرادهح شدح ىع

 نالوا یرلریق 2(نوتب) یهلا یکدو هبا (نونوب)
 ییدشپ رک هتشاسم هدکللزوک هل رلپرب مان (هدیهرن)
 نه دم رب ند رک د نوت نوجا

 ندتفآ و یتکلعو ؛شمالشاب هکعا لب رضا یس

 هشهدم ناویح وا كنهدیم ورد ۲ «نوحا قمراتروق

 ینج هنوپ یزبق ناویح مات «هدهسیا شک مزال یهلست
 فالتا یاویح «بوقیح نامرهق مان (سوئسر) تقو

 هدننافو هدیموردن | .ردشعا ج وزن یهدیموردن او
 نجر رب یمس هلسا ون كلام ؛بوقیح هکوک ایوک
 ره ۷ لجش

 مور هیت ,ai ا
 ا تاد ندن رار وطارمء|

 ۔ وا فورعم هلیصلحم (سونینموق)
 ۱۱۱۰ كدالیم .یدیا یورو ك (سیسکلآ) بول
 هدشافو (سونینموق لئوئام) ءبوغوط هدنخ رات

 1 یعکیا لغوا ك رادمکح وب هدسنخ را ۰

 و وا یو ككل
 مر ووا و د روا یاسحا یوق رم

 یسیج ر :ردیعسا

 رب هصیق نالوا رادهکل هللاظم جاوا هددسیا

 طاقسا ندنف رط (ولکن] قاسا) «هرکص ندتنطلس

 - وق) .ردشفل وا بلص ندنفرط لاها هد ۱۱۸۵ و

 .اربعا شهروس مکح هد هینیطنطسق هلیصاحم (س ونینم

 .ردب رمخا كرار وط

 ۶ زا تا ۱ 1 رکا) ییمکیا
 هدترا ۱۷۲۵۸ كدالبم «بولوا فورعم يقل
 یتنطلس تدم .ردشمقیج هن هد ۱۲۸۲ و «شّعوط

 بوک هلراتب ولغم ینیدلوا راچود ندنف رط رلیلن امص

 كنا_نیمضت ینیدلوا روبجم هکمرب و هناصلا لحال

 -امزو , ؛شمزا هلرلیکر یو غا یتسهعب نوجلیصح
 هلا مور «بودیا یندن هیموع تورو تراحت هدنن

 هد ۱۳ ۸ .یدیشل وا عنامهد هنیداحم ا كنب رابه ذدنیتال |

 «قرهنلوا طاقسا ندنفرط قیوردنآ یینچ وایوروت

 . ردشغ |: تافو هد زیسانم 0 هرکص هنس ترد

 ) 2 » و هلیصالحم (سوغل وال ا) هنب یس وا

 یورو كتيوردنآ یعکیا بولوا فورعم هلږبفل

 ۹ «ب و راقیح نا ویح ش

 ۳ وک



 لغوا 4 (س وغل وئن 11 لاخحم) ندا تو 9

 كوي اعا ند ا ۳۳۰

 4 E كردا 3 هنکلام ید ( نهج ۱

 نتبع كنسهعب :نویگدیاب زی ۳ ناو 4

 وا فورعم ا لز را هنن ن ۳

 ۱۳۰۰ .یدبا لغوا لوی د (نآوب) یشب پول
 «هدهسیدیشفلوا كيرشت هغلرا دکح هدنسبدالیم مر
 نوجفیدنلو هدششت كا طاقسا ینیرد ارخوم

 تنطلسو شل راقیح یارک دا زام هد ۷۳

 .یدیشلدبا رابجا هکعا كرت هل وناما یردارب یقوقح
 «بوریک هلا تم هلدادما كرازون قلءهرآرن اذه مه
 طاقسا ابقاعتم ہد هسا شاوآ رو ۱۳۷۳
 .ردشمریک هدافنم ینیرع ةهیش .قرلوا

 ناله 5

 e ۱ سوتیوردنآ ۱
 .ردشعا را بسک لوا هنس ۰ نددالیم و

 ۔ ویل) «بولوا یانو رب یلهترات لصا نع یسیدنک

 دازآ (رخومو رسا ندنفرط (روایلس 6
 رکعضم مظتنم لوا كلا هدنناسل نبتال .یدیشلوا

 هدنسارجا كن راکه یتح

 .شمردا هدهعرد یسیدنک لور مهم ڭا هدورتاپ
 دب هلال ید یتسهموظنم مان (ایسیدوا) كسوریموا _

 ضعب زکلای بولوا وع یراثآ .یدیشعا هچرا

 .ردشلمب هنلوب یراهرقف

 | سوتینوردیآ ۱
 ِ ا
 وطس زا هد هرص وا . یدیآ یلسودر برا وار و ۰

 رہ ےھت نا تا ندنشدلوا ا
 .یدیشلوا رومأم ندنفرط (الیس) امن ۱

 ۱ دز

 | هردنآ 1

 بول وا تاذ و نازاب

 نددالیم (۸۱۲۵۱606)

۳ 4 

 [.هب ر

 ۱۲۱۷۵ كدالیم بولوا ندنسالع

 | یاجح شلک لوا رصع رب

 .ردشعا قانحا هلیثفرعم یو ۱ خب

 .ردشلا یمافسا تكسادنک (یول) لازف |

 | ۔وی تعحأرم هدا « وردن۲»]

۳.۳ 1 ۵ 

 ماوغوط هدنیشدیصف ل تاتو هل را
 هنشرط تیوزح .ردشعا تافو هد ۱۷ ٩6 و

 «بوالشاب هتسب ردن هفسلف «هدلاح ینیدلوا بوسنم
 ییدتسا ځور یکكلسمو راکفا كشنارىلامو تراقد

 هیضایر مولع و «عنم ندنسد ردت دق_سلف «نوحا

 بوزای باتک جاق رب .یدیشلوا او ام ها

 .ردشغ وا یشنو عج هنرزوا دلج یتلآ شب یرانآ

 چوا هدناتسراج هما وب (۸۳0۲۵) ار ۹
 اتم رر لار

 - روس مکح كد هنخح را ۱۰۱ ندنخح رات ۷

 تدم هدنقح قلرادمح هلا ریپ یلایاملآ

 SS تام فدا تو و

 لوبف ینلن ایتسرخ «هلکرت یتسیلصا نندو «شمروت
 مورحم ندننارو قح ی (الب) یردار .یدیشعا
 نشو بوم ندنفرط نوا .ندنکب دشت سا سا
 .ردشعا تافو ًابقاعتم «قرهنلوا طاقسا

 ۱۲۲۵ ندنخ را ۱۲۰6 ددال یسیعکیا
 ۔افر تیلص لهاو «شمروس تموکح كد ەن راب

 ح مو ج ره یکلام هدنند وع «بودیک هسدق هدنتق

 . ردشه

 هطب رو طیض هلیعضو نیناوق ضعب «هددهسیا شلو
 د ون زیاح كنناکداز ناتسرام .یدیشلوا ردتقم

 .ردلارق و نربو یازایتفاو قوقح یرلقدنل
 كدالیم بولوا ینورو كنیجنکیا یسیجنج وا
 كره روسمکح كد هن رات ۱۳۰۲ ندنخ را ۸
 ۱ یتساعدا ینلرادمح ناتسراج هدنتطاس تدم

 هلا لترام لراش ییغوا كاراش یجنکیا یلارق یلوا
 بلاغ «پودا 4 رام هاب ارسوا و ؛شنتناغوا

 .یدیشلک
 ۵ de ES راک ۱ ۳ 1

 لغوا ك (روراش) یارق ناتسرام ) ۳

 یسسنرب لوا هدنخ رات ۱۳۶۳ كدالیم «بولوا

 «هددس دیشل وا ىلارق یوات هلکعا جور ی(هآو)

 یلدت رات یتس ود ی یسهحوز هرکص هنس ییا

 ناتسراجم یردارب

 ترضح ( 8 ۸0۳6 ) س تنس

 .اوح نالوا یذیلت ییا نوا كناسبع

 یردارب كس رطب ند و راوح هنب بول وا ند وب ر

 لوهج یلاح هجرت .یدیارنیعقبلاب یک كنوا هدوو

 اردنا



 د 0آ

 .ردورم ینیدلوا شلدبا لتق هد (هرتاب) «بولوا
 ا نو ووا دع یاب كنايخ وقنا
 .رونلوا ارحا ی بط رول هد ۰ كنيح رفا

 وب «ندنفیدلوا شرک هضراچ رب هدنلکش × هروک
 س .رارید یحاخ ایردنآ تنس هحاخ نالوا هدلکش
 زاو یناشن ر هلیما (ایردنآ تنس) كنتلود هیسور

 هدنفرطرب «بونلوا دابا ندنفرط ورنپ كوب هک ءرد
 هتمدخ ر ههداعلا قوفو رد راو یم ر كنايردن آ تنس

Nد اقع ع كراناتستو رب (۸0۲62) ۱  

 هغلن ایتس رخقوصت «بولواندنسالع ) *

 كتفرعروو . رد رب ك رلناشیلاج هکعا قیبطت

 «شعوط هدنسیدالیم را ۱۵۸ هدن ربش (ع رهن ره)

 هلی اونع » جاخ هی « . ردشعا تافو هد ۱۲۱۵ ۶ و

 هتاور

 . ردد دج ایو سس ؤم كنباح ور قیرط نالوا فو رعم

 قاط ربو یرلباتک ضعب راد هفوصتو هیبهذم روما
 . رد راو یراعشا

 مس

 ۱ اردنا

 كدالیم «بولوا ندنرلماسر رومشم كلا كنايلاتا

 رب یسادښکو ؛شغوط هدنالیم هد رات ۸

 «نکیا یعارح یجمویق ادا «بولوا یلغوا كنزرت

 یدک د رو ؛شلوا یعارح كماسر رب یداع هدعب

 ٽرام LS هل واکد و تربغو یس

 یلارق هسنارف هدنځځ را ۱۵۱۸ .هلکشا ترپشو

 «قرهنلوا بلج هسراب ندنفرط اوسنارف یحرب

 هدهسیا شقلوا هلاوح رلشیا مهم ضعب هنسیدنک

 شلریو هنسیدنک نویس هعیابم رلعهرو رالکیه یکسا
 كہلا راشم «ندنغیدلوا شع ىل بم رب یلک نالوا

E BE A RE EES 
 «هرکس ندقد

 بول وا روهپشم كىو قوح یرلعس ر . ردشعآ تافو

 (-Andrea del Sar و راس لد

 « یسای ردنآ كن زر » ع 0

 ندای و هدهسنار والف هدنخح ران ۱۳ ۰

 . ردهدکشا نییزت نیر هناخه زوم و یار ضعب كناب و روا

 یدالیم یصع یجنتلآ نوا هلیمسا ای ری[ بس

 .ردرا و اهد ماسر رب لنالیم ندنرلماسر
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 هدنتهح بونح كنايلاتسا (۸۱۲12) ار 0

 هدنسا ضو (هتلراب) كنتلایا ( یراب )

 رهش ۷ عفاو هدنس ع لامش هزامولک ۵ ۸ كن رابو

 | كداليم رپشو .ردراو یسلاها ۰ ۰ «بولوا

e ا > ا ی E هک N ی 
RA E 

 د نا

  ۰٩ندنفرط یرلتنوق (یارت) درا تأسیس 
 هدایز لا كشرد رف یجنکیا روطاربیا «قردشل وا "
 طنز هدنن رق كرپش .یدیا یهاکتساقا یید ولس ۱

 دوجوم نالا یرهناریو كنبارس روطاریما هد رزوا
 .رد راو راکلتفح كوي هدنراراوح ك رمش و .رد

 [ایردنآ
۰ 

A3 ( ) یجنشب نوا كلەو نج 
 ا ندنرلماسر یدالیم صع

 .ردراو یرلعر ضع ه دن اسس (هروول)

esl, lT ( Andreasberg ) 

 (عابس دلیه) كن (هرووناه) ۳ اردنآ
 (دلفرز) ) هک «ردهبصق ر هدنساضق (داف لز)و هدنئلایا

 بول وا هدنسیفرش وب هزم ولیک ۱۷ كنب ره
aN o.را  

 . رد راو یرلن دعم راسو نوش روق

۰ ۲ 1 ۲ 

 ۱ ۱ شا
 نشد زا لو ۲ یا  وص كنایوبک
 لو روم كم «قرهالبوط گی رادقمرب فا اعدا

 تیوب [ لوس سا ر ودم تنم کیدا دع
 هنس ۱۸ نددالیم .هرکص ندقدساغوا هل رایلامور

 تحو ؛بولغم ندنف رط (سولتم سویلیچچ)
 .یدیشفل وا ق

 لوا هیت

 قوس هامور هدن راسا

(eاAndrinop)تن مش هب ردا  
 ا ق الا | لوند

 سوای ردآ ندن رار وطار يا سنار یب «ب ول وا (سایتسر
 هنسا كنوا ءهلغملوا شلدیا عیسو و دن دح ندنفرط

EEسونایردآ ةن دم > ینعی ( سیل و ونای ردآ )  » 

 .یدیشفل وا دیس
 [ .هل روپ تعجارم هتسهدام « هنردا » ]

 . ردیعسا

 .ردشع | دلو ندنو یمسا دن ردا

 ندنسابدا هسنا رف Ad( ا1 ×) ۱ ور 1

 هدنح را ۱۷ ۵٩ كدالیم بول وا

 تافو هدس راب هد ۱۸۳۳و «شعوط هدغروبسازتسا
 ؛شفلو ا تایدا هد لنککم قوح ر

 نیا هد «قرهنلوا لوبق :هنفلاضعا قراعم نیاو
 هک اطر وأ شاد بناک كر وک ذم

 . ردشم زاپ رلهیاکح موظنم 9
 « هنیسیعاش» كن هسنا رف (411116) ۱ 15 1

 هونج ندلامش هک رداچ رب هدنتلایا
 «(یرولف) فا عطف های كل هرم وليك 1 ۰ يعوط

 .ردشتا



 قوجرب دما را
 ا A عاص ٤ه رکص ندکد روح یغب

 . ردق و وص كن و قار وص . ر ولیکو د هتغامریآ

)4nd1y5( ١ 8:دیا (ہروا) كنەسنارف  
 هک «ردهبسصق رب یزکرم اضق هتل لدن ۳«

 ۰ 3 2 ۱۳۳ با لاش ضرع +۰

 -وح و یسیلاها ۰۳۸۰ بول وا تو در لو

 یدن [ كح وکو كوي .ردراو یرلدش رباف هانافو ه 3

 . ردکم نده ییا یریآ ندنربو هاب رلمسا

 - ایا (رومان) كندقيعلب (۸۳۱/6806)

erواک ۱۳  
 هدنرزوا كياچ رب نایکود هنغامرب 1 (ه ز وم) ه دنق رم

 زی هینلاا ست
 داومو ناسروب دغا ؛كيلبا «یراخم

 بونح كناياپسا (2۲]۸0۷) ۱ دابودنآ # . ردراو یراهق ربا هبوییک

 نایح و هدنتلایا ( نایح ) هدنتهح

 رک "یداو «هدنسب  لامش هزمولک ٤ كن ر

 ینارطا .هدهناسم كاهزتم ولیک رب ند راس لحاس

 هبصق رب یک اضق عقا و هدهووآ رب طاح هر ي

 ایسولاد آ . رد راو یسلامها ۱۴ وا

 نوهکیدک نداروایسهداج وبا كاسلدن | سفن ین و

 ۱۰ هدنرزوا درک یداو 2 كنب

 .رویتل و یرپوک سا ا

 اسم عونر نانلوا ریبعت 9 کلا) قردلوا ذوخاب

 -وا (سیج روتیلیا) یعدق مسا .ریلیاب رایت و دلتا
 رهش قم آ ؛رد-شفل وا رییغت ندنفرط رابع بول
 بولوا هدهناسم كلءرتعو ليک ٤ ندنکیدمش مدق
 . ردد وح وه یربارخ

i.هسنا رف (۲۵۸۱۸۲00۵۲۲6) مسدا  
 ر 4 هدنسهرآ ی ا هرودنآ

 هیبناپسا كنلابج ةلسلس ( هنربپ ) هک «ردرپ تاچ
 ةلسلس الاش «بولوا عقاو ءدنسهنام نالوا ان
 «شلربآ ندنتلایا (هزایرآ ) كنهسنارف دایص كلاپخ

 رس ) عقاو هدنسهطخ هینولاطق كني اپسا ًابوثح

 یو نالوا هب ونح ندزامش . ردد ودجم هلیتلایا (هیاد

 .ردهجزآ ندنوب کا ؛بولوا ردق هرتمولیک ۰

20 

4 
 لس

۳ 

1 
Ê 

 ںدی ع ہد دبص 3

 | هدننسءرآ لاش ضرع ۶۲ ۳۹ ۱ ۶۱ 8

To دنا 

 .ردعقاو ه دبی ع لوط EL یطسو بولوا

 یسیلاهاو «هزنمولیک برم 1۰۰ یسهیعطس هام

 ىلا یک را رد )دف اا
 .دقهاش كسکو ینارطا .بولوا تسنم زاو واو

 كنب رېن (هریلاب) ندنفرط بونج زکلایو «ردطاحم هلرا
 یس وپق هک «ردراو یزاقو 7 نرو لو هشایرح

 یکسا ۵ ینعی (ایایو هرودنآ) یرگرم .ردهدنکح
 رب هلیدعم ریمد رب .ردهب رق رب هدنعسا « هرودنآ

 . «بولوا كيلوتق یسیلاها .ردراو ید یهجاباق

 . اردک هلا هطویناپسا ع ون رب ص وصخ هب هی ولاطق
 یس هاج كنەسنارف ندفرط ر یسیلاها كنیداوو

 اعم رک AG و
 2 ی ونس هب هےسن | رذ «بویاط ی حدسان ر تا

 و 3 6۲۵ هسویقس موقمو

 یکیاو سلجم ر بم یر لب دنک

 رردا تل

 . ردمعم یر ندیصع
ANE ۳ ۳ 

 (د راغ) كنهسنارف ( ۸0026 ) ۱ و

N REO 

 هدنکتا كنب رلغاط ( هوس )و هدنس غ بونج هژنم

 ادا هتف د رعم دیک

 س لالقتسا هل ر وص و ثكنداو و

 یسلاها 8۰۰ ءبول وا هبصق ر یکم هیحات

 .روینلوت راهراغم بیرغ ضع ه دن را وح .رد راو

(Andocide) 8يدق ناو  E 

 ڭا «بولوا لند رلبیطخ و 4

 نا رح هدننامزو چو هد ع ب ب

 رزوواو رازو يرد «بوشیراف هاعوقو ندا |

 یتموکح

 «بونل و یدرد كرلقطن

 بونج كنهرلکنا ( | دوودنآ تولا كنو رکنا (۸۱۵۲6۲) 7
 «هدنغلت وق (نوتیع وس) هدنتهح

 هدنس غ لاعش هزنم ولک ۱٩ كتب ریش (رمسعیو)

 هدنسب ونج برع هزم ول يڪ ۱۰۱ كنهرد ولو
 :بولوا هبصق رب عقاو هدنسهداج (یرویسلاس)

 یرلهش رباف كيا «یرازاب تابوبح ؛یسیلاها ۰

 :افه) ات هک كلاس زرد را ن را هحسا و

 هزم ولیک ۳6 ك (نوتسوب) و هدنت روهج (تسوج
 <۸۷ ١ بوتلو هبصق ر هلمسا و ید هدنلاش
 ۽ ۲۰۰۰و یکم لکم را ؛یرهق رباف لیخ «یسیلاها

 نوینیمود س .ردراو یبهناخثک رب یواح یدلج

 ینیدلوا شخ داریا .یدیشفل وا نن ندنذرط



 ژ نا
 ایروتشو كنتلایا « قیوسنور یکی » هدنسهعطق

 . رد را و دیص كح وکر هلم“ وب جد هدنساصق

۳ 

 رادطآ كنات وب ( ۸۱160110 ) ۱ 5 1

 ندن ربا زج ی عقاو هدن ریکد ولع

 هدنسد ع لامش هر هک ۱ لنسه رب رج (ولیم)

 . رد هطآ كح وکر 2

 كنهیس و ر (A TSK( ۱ ی 5 3 11

 اغن وا هد رک د قآ دنل اش

 قرش تدس هطا (یوکحوولوس) هدا یزرفروک

 ریقابو شموک هدنرزوا «بولوا هطآ رب هدنفرط
 .ردراو یرلن دعم

 هدنلابا « لاش» كنهسنا رف (۸0211) ۱ 1 ۹

 هزنمولیک ۲ كنبرهش (هنایسنلاو) و
 ۸۰۰۰ «بولوا هیرق رب مهمو كوي هدنسیبع لام
 یرلندعم روک ك ويب لا كنهسنارف هدننرق «یسیلاها

 : ردراو یراهش رباف لیحو

 مور هینیطنطسق (۸086) ولکنآ دوخاپ ۱
 و بوسنم كنحاق ر ندن اروطارعا ر

 .ردهلاع رب یرلقدنل
 هدنتيح بغ كندسنارف (408015) ۱

 نالوا یک ر كتابا (رآول) عم (ن و م)

 ا نرم (رآول) ها (نم) 4۵ «ردرهش رب

 ییا كنب رېن (نم) و هدیراقو هزتمولیک ٩ ندنسیقالت

 یدنس رع بونح هزنم ولیک ۰ ۸ كس راب و هدنلخاس

 ror ا نا ضع CAAA عب

 یسیلاها ۵۸4 ۰4 «بولوا عقاو هدیغ لوط ۳

 ل و هب کیا 4 زوم (نم

 لحاسو «(هتيس)

 »¢ N «| سوسقاپد 1و

 م تعحارم هنن رلهدام هر اسو

 تولوا شغ )۳ رهش . رد راو

 یم كوي نالوا هد راسا لحاس

 O یر رپ
 هد راب رب هیس .رونلوا طالتحا هاب | یربوک جوا

 ۱ قعلآ ؛؟ژدکید كن یرلفاق وس ضعي «هلعل وا عفاو

 ۔اسیلک جاق رب .راصاب وص هعفد قوح هسیا ینیرلف رط

٦ 

 ۱ نون < یسه روهشم هين أ راسو یسهعلق ر هيس

 90 _یدالعا بتکم «هلستکم ك هیابداو
oaی ۸ 8 ایل  

 سوم سر رز یکم یا از یبا شکم رب

 ر و Be E ا راسو

 مولع ءیس هاخهزوم ؛یسهناهنک رب لکم «یسهناخارقف

: 
1 

 نا
0 

9 ۱ 
10 
 ی

 ینیعج جاق رب صوصحم هعیانصو تعارزو نونفو

 اشا «بونل و ید یراهقىراف یخ .ردراو

 . ,ندشنالوم ریمد راس هلیعاونا هنیکام یبانص
 ۱ .ردنرابع ندهبوییک داومو نایتخس بیا لوت

 یی هب دلب رباود ۸٩ و هیحات ٩ یساضق رذنآ تر

 .ردراو یسیلاها ۱۰۲۸۰۶ «بولوا عماج

 - هرب رح هواج (Anjer) رحم آ د وخای ۱ ر 1

 (هدنوس ) و هدنب غ یاهینم كنس 7 ١
 اش ضرع ٩۳ ۳ ۱۲ هک ندهبصق رب هدنزاغو
 بولوا عقاو هدبقرش لوط ۱۰۳ ۳۷ زا

 رب هاکتراح هعقدلوا .ردراو یسلاها ۰

 02 بل و ده ءهبولوا هلکتسا
 .راراغوا هبهلکسا وب یسب ثکا كراروباو

Angerburg ) ) ۰ 3س  

 E 3 e 1 ۱ عدورژنا

 ۵۰ كاضق كرو هدنساضق (نییبعوک ) كنتلايا

 هبصق رب یزکم هیحان هدنسیع بونج هزتمولیک
 یعاصو هرلیلهل ناتستورپ «یسیلاها ۰۰۰ بولوا
 یهدنراوحو یرلبتکمیربآ یربآ صوصم هرازسلیدو

 .ردراو ینیلاب لتیلک هد رال وک

Nلاش 0 ی ۱  

 «بولوا رب ر كجو هدنفرط

 . هنیزفروک (ایللاوب) هدننرق یسهبصق (دناس ون ره)
 تم .رولیک ود

 .یدیشغلوا ذاخحا تلایا ر هلیمان (اینام

 (TT هلتف و یسدصضوح 2 ره قوت

 .رویدبا لیکشت یتلایا (دنالنامرزنآ) فرط تلآ كنەض |

 هدنتهح برع كنهسنارف (0۷]۸۳) ا
 ٹايسقت هک «ردپسهطح رب هاو

 (نم) الاغ .یدرونلوا رابتعا تیالو ر هدهبدق
 ۱ ید اب ع (وئاو) اب ونح «(نرو) اقر فا روم ۱

 كنهطخ و .ردطاحو دودح هل راهطخ (ایار) ۱ هل رلثب

 د وخاي (دن۲) ندنماوقا (تلک) یسهعدق ا

  رانادناموق لرصیف «بولوا موق ر نلید (واقد ۲)

 هدن کم تر و یرپش (رتنآ) ا

 ناب كنهسنارف هداطسو نورق «بونلوا ان

 ۱۲ هدنلاخب شهوج ی یب هرد رب لقتسم من «یک یرلفرط

 یبطعا ِ

 لاش بو «شغا لیکشت یتلایا (رآول) عم (نم

 ق ۵ دنس ۵ ر حص ه دن لح نایسقت



 جام دیدم هاو آل

 نحو هلرکید مانو (۸زه920) |

 ادم هدیدنه طہع رګ (10087۳2) 3 1

 - ونج یاقیرفآ هلیسیلامش لحاس كنسءریزج راقس

 ی

 4۰ بو «بولوا یسیغکیا هاا و یر تن
 یسیضارا" . رد هزام ولیک ۰ کا

 ٩ رلغاط وب هلرلغاط روتسم هلرانامرواو عفترم
 یسیلاسها .ردنرابع ندرهووا تنم تیاغ هد تلا

 شیک ندرعلا ةربزح «بول وا ردت ا

 و تک ما ناد وام و شک ندا

 :ردمالتسا لها
 تك وق رب عقا و هدنسیقرش لحاس كنهطا یسهب

 نده ربم ۱ ۰ ۰

 نالوا ندنسنح برع تكنهریزج «بولوا ه
 و .ردراو یسلاها ۲۰۰۰ و « ردن رک كنکام

 یخ ندهراسو کش «تورورآ «تابوبح هد هرب رجب

 هاکتراح د یسهلکسا (وداخم) .رویلوا تراک
 .زدراو یسیلاها ۳۰۰۰ ءبولوا ز و

 :۱ 5 rوتسنا و :) 016

u۱ یسهفود وژنا  COلار 7  
 یح د رد د (سیح دم ید هنن راق) 4ا یره ی 1

 ددالیم .یدیا یردارب كنیزنه یجنچواو لغوا
 ثتاف و هدنخش ران ۱۰۸ «بوغ وط هدنخم رات ۱۰:

 نالوا شا لالتخا یشراق هپیلف یجنکیا .ردشقا
 یسهقود (نابارب) هد ۱۵۸۲ «بوکع هتشاب ك رلیلکتلف

 3 لیلکناف .هددسیا شلوا یرادمح كنلف انا ون

 د رط نوهکیدنتسیا كعا بصغ یت رح قو

 ی (تباربلا) یسهجلارق هرتلکنا هدعبو رز
 قفوم «.ایسماج كنهجلارق «نکیا هرزوا كنا ج وژ

۳۹ 
 . ردشمه

 ۳ و

 تربل ژنا 3
eتك ال راس 8ڈ  

 هنسدنک «بولوا ندنرلب رقم

 امور رارب هل ال راس :بودا ك ولس ه ابهر ق قبرا

 راعشا لیخ «بولوا یسک تعیط 8

 تاقو ۳ را ۸۱ دلم اتم .ردراو یرانآو

 نسي دنڪ رلن ایتس رح .ردشعا
1 

 و

Ct 
7۹ 

  هطا (روموق) عقا و هدنسه رآ ینیقرش لی

 | (نآوونا) نالوا یزکں م

 و

 | هدعب .یدیشعا عور ی (هنر) یزبق یدنک اف

 | لیکو شاب ك (نیپ) یلارق ایلاتباو «شقک هب رق

 ۱ هات ۵ ص ها

 س نا ۷

 .راردبا ارجا یتسیطروب هد ۱۸ كطابش «بوریک
Ansbach ) 3 Oیطسو « هدهرب واب )  

 نالوا یزکم كنتلابا « ای وقنا رف ۳

 هدنس غ لاش هزم ولیک ۰ ِ كن وم 5 رد شب

 «یسلاها VINES بول وا عقاو هدعق وم رب لزوک

 .هناخشک رب «یساسیلک كوي جاق رب «ییامسرب لزوک
 صوصح هعباتصو نونفو مولع «یرلبتکم د دعتم “یس

 یراهناخ ریم د «یرلادش راق تاج وسنم « ی رلتیعج

 .ردلکد كاشیاكب یتراجګ یدهسیا راو یراهناتغابد و

 . رد روپشم هلیک دل ز وکو ت 3 فر

(Ansprand)۷۱۳۲ لدالیم  (Ansp دنارب ۱ 1 
 یرا درد رابم ول هدنحم ر

 ندتم وکح یآ چ وا .یدنآ 0 0 ءب ول وا

 بولغ» ندنفرط (تربهجار) یسهقود (ونب روت) هرکص
 ه دعد «هدهسیا شل وا روب هکملکح هب ه رب واب بول وا

 (دناربت ول) لغوا هدنناف و ءبورک ها یتموکح هن

 ا

)Anstruther) 0 9 4كنايح وق سا  

 E ) مدنشفرش لحاتس

 ا 6۳۸۰ «بولوا و عزت ر نگو
 .راردل وغشم هلقلبعقبلاب 0 نامه هک داف

Anselme) ۱ 1ئ S)یصع یخ رب نوا  

 تهح بول وا ندنساکح ا

 قلس وپقسب هدەزىلكنا و هسنا رفو «شعشا وا هلد اقعو

 قالخا ی هب هعفادم نق وقح كناباب «بودا

 یراو

 ي اتار «بولوا ترس كب هدنصوصخ |

 یلیخ .ردندرلندبا تربغ خد هکعا قیفوو قیبطت

 اراصتلادنع .ردشفلوا مشنو عج «بولوا یرارتا

 یسیطرو هدن ۲۱ كلاسي «بولوا دودعم ندهنعا

 رب رکید ندننادرکاش كيو -- .روللوا ارحا

 ۵ (رالبآ )و هلراسرد ییدریو هدهفسلف یخد ِ
 . رد روهشم هلغلوا ی

 وا ندنسایدا هسنا رف (۸6۵۱0۱) 1 ا ۲

 هدنح را ۱ ء 1 «بول

 .ردشعا تافو هد ۱۸۵ 6و «شعوط هد (هرواه )

 هدنن روص هللاه رب ینسدعقو یول یجنزوقط ادتا
 قرهنازق نهج وت كني ول یعمزکس نوا «هلکعا مظن

 یسهناخنک (نودوم) هلیصیصخ شاعم رب هنسیدنک |
LESشاعم هدنل التحا زوو شغلوا نییعت  



 س نا
 -رآ ضعب هاکو رکاب هاک «هلغلاو م و رج ندنت رومأم و

 ما تللرا و مظن را ووا واست هاراتشادق
 هلیسهدایز یسیطعب كنم راث ۲ . ردشماشای هلل وصحم كنلف
 .یدیشلوا رهظم هل وبق 0

A 1۸0۵6۱۵6 ) مادام ۱  (M™®.1  

 و یسهحوز كن ولسن آ هجرنلا

 ۱۷۹۲ كدالیم . ردن داقر هرومشم هدننایدا هسنارف

 بیدا هد ۱۸۱۸ «بوغوط هد (نوژید) هدنخ رات

 .ردشقتا تافو هد ۱۸۷۵و «شمراو هبلا راشم

 تن واعم هنسهح و هدنبب رب ك رهکعطمو هعحاق ضعي

 «ین و وا ور اب حافر ید دح رآ دقشد ندکدتا

 .ردشم زای یرلباتک هباکح مقاط رب هدنرع رخاواو

 - ردشلوا هطه هلاوق تسح يخ ۵ یراثآ

END كىەسنارف ۱ 1 

 هیصق رب ی و اتو ¢ راول

IS۳۸ كن رش (تنان) و هدن رانک یربب  

 IG «بوداوا عقاو ه دن قرش لاش هرم هک

) ۸8۵6۳۸15 ( 

 ادعا بتکمو یس هناخ ربمد « یی دعم و «یسیل اها

 . رد راو یسد

 |دوسنآ
 .ردشعا تافو هد ۱۷ ۱۲ و

A00 ( ) ندن رالاریمآ هزنلکنا 

 ا «ش وط و

 ۱ هيما «بودا قوس اغ ود یش راق هن کلم اساسا

 هداعلا قوف كحروح لارق هدنند وع «دلعل وا قفوم

 اغ ود هسن ا رف هد ۱۷ ۷ ی لئات طننافتلا

 لاربمآ هد ۱۷۱۱ تاو

 ارحا هدنفا رطا تضرا EE E رب شه فعل

 . زدشه وا هجر جد 8 ا وروآ

)Ans0n( 1۔اق لاش كنهعغمج كلام  

 بول وا اضقفر هدنت ر وهج هنیلور

 یسلاهاو «هزنم ولیک عب رم ۱۸۷۲ یسهیعطس هح اسم

 ضعب راسو د مس

 .یدنا ین ۱۱۲ ۳۰ هد را ۰

gig (Anson Bay ANTE۱ ف ن ۱ | ۲»  ) )نوسن 3 

 لامش لالا وآ ا

 او (دروف) روت a «رد و 5 هدتلخاس نش

 ۱۳۰ ۰۰ " ًابرقن «بولوا دودحم هل رلنورب (هزالب)

 ۱ عساو ردق هزنم ويک ۱۵ .ردعقاو و دج وا نکو

2:۳۸ 

 (ریف) هرکص ندکدشل رب هک «رذراو یغایآ ۱

 ۳ نا
 و ر من (اد) .رد واح ینیرهطا (نورب) «بول وا

  -راو اهد یوق ییارکید مسا و س .رولک ود هب وق

 . هدنسویغ لحاس كنسهریزج هبش (یروق)یرب هک «رد
 ۔ ارج (هنایرام) یرکیدو «هدیلاش ضرع

 هدیلامش ضرع ۱۲۰ ۶۸ طا (نایس) ندنرب

 . ردعقا و

 ۔رش بونح كن هسنا رف (۸۳۵۵۷)

 -ایا ( اوواس یراقوب ) عقاو هدنسیق

 نالوا یانه ءبولوا ریش رب نالوا یزک م كنت
 اک ضرع 6۵ ۵۳ ۵٩ .هدنلاش یابننم كاوک

FEDI۱۱ ۰۰۰و عقاو هدیقرش لوط ۷۲ ۷  

 یدلج ۱۲ ۰۰۰ هلیسدادعا بتکم . ردعماج ییاها

 یس ا

 هر رو ن اکا روم ر «یسهباشتک ر کسا یواح

 «بولوا ق اال ییانص . رد راو یسهطوا تع

 «هلب راد راق دغاکو تاج وسم عاونا ندق ومای و كيا

 كل وک یعسقر لرش .ردراو یراهناخ

 نانل وب مسقن هرزوا لوق جوا ؛بول وا هدنهح یغایآ

 ءهدن رزوا هطآ جافرب یکیدتبا لیک-شت

 «بولوا سس وم هدنتل آ یرلهارخ كنعلق یکسارب و

 دک «ردراو ید یر سان و اسلک یکسا ر قیرط رب هک

 ادو هناخ ریمد

 كنم رم (وی)

 هداروا (آوسنارف) تنس نالوا یسسوم كنيناحور

 تن اف «بولوا عماج یه دلب ارزو اد ٩۸ و هیح ات

 ۷! ۸۰۸۰ یسیلاهاو هزم ولیک عد رم ۱۲۲۹ یسهیعطس
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 كنهسنا رف (10 4 A ¢0 ¥) یلوک ۳

 نالوا انیمه هدنلایا وا یراق و یس

 زکلای کاو ۱6 یو «بولوا عقاو هدنونج كرب
 هدعاش را كل هزبم 2 وب یعط

 . ردهدنسه را هزنع ۵ ۰ اب | ۱۳

 . رد وفدم هدن راوح و « ردشم اتسات

 ۶ اردو رم اک ۳

 يع «هدلاح ینیدل وا

 «بولیکو د هلوک ربن رب هد نما (هتروموا) ند ونح
 رب ترابع ندلوق جوا ليما ( وین ) یخد ندلامش

 هل آ ا

 ل هدنحا كلوک .رولیک ود هنغامربا (نور) «قر

 یرایکتشم ا لوا ند هي رات ةنمزاو قيلاب ١

 ند رهباخ باشحا قیم هن ر زوا قیزاق نالوا شغل وب

 E روینلو رارا ضعد

 ٤ رد اس ا



 ندنیخ روم ربهاشم (۸۸۵۱۱۱0۲) ۱ ناسا
 ا 9 بول وا ۱

 احور سید ناتسن ورب رو «شغوط هدجم هدنګ ر
 درلنتسنورب «هغملوا ىلغوا ث ل

 «ب وحاق های املآ «رارپ هل رد «هدهرص یرلجارخا

 رواشم كلارقو ؛شلوا رهظم هلوبق نسح هدنیلرپ
 هد راشیا مهم ضعب رکید ؛بولوا یسی و هعقوو یصاخ
 جاقرب قلعتم هنایداو حیران .یدیشفل وا ما دتسا ید 1
 جد كن رلت رطح ناهلس ناطلس یواق بولوا لاو

 تافو هدنیلرب هدنخ را ٥

 ندهتشارف

 . ردشم زای ین. 0

 ( نولیسنآ قیردرف) یورو كنو س .رد هک
 نلرو ؛شلو تربش هدنایداو ران «هفسلف ید
 -رف یجخج وا «قرنلوا لوبق هنغلاضعا قراعم نا
 نییعت هنکلیرم كدهعیلو ندنفرط موییوک قیرد
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 «ب ولی رب دشی راق جد هب هيس ايس روما ه دعد . یدیشغل وآ

 .هطفاحص كنيم وع معو «شفل و هد رلدنسم مهم

 ۱۱۷۱ کد رام

 رهش هنن هد ۷ «ب وغ وط هدنیلرب هدنخ رات

 .ردشعا تمه قرص ه دنل وب ۳

 . ردشما تافو هد روک ذه

 تهح كنه روس (Anti 0c( ! | هکاطنا

 اعسو تیالو بلح «هدنسهیلامش :

 لخاس كنیصاع ری هک ءردربشرب یزکرت 2۶ 8
 ۲۵ هیتسیداو یصاع رہن ندزریکد «هدنبرق یر

 «هدننض روا و كيلح و هدهفاسم تر

 ۔رش لوط ۲۳۳ ۶۸" هلبا نامش ضرع ۲
 ندنلاجر دردنکسا كوي رپش و .

 ندک ولم فا وط ندا ےسقت هن راب ینکلمو

 یردب هدنس هنس ۸ دال لیت نفر سوق

 نامز «بونلوا سسات قره وا هنمان كسخ وی

 هطاحا یمدق رهش .یدیا رپش رب لو ك هدع 5

 قاط رب نانلوب هدنفارطا كنهبصق یکیدعش روس ندا

 یکسا .هلغلوا طیحم ید یراهعرزمو هاب حتساو

 ناو «شفل وب یتا كنایکفلس . ردلیلدرب کا
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 .ردعقاو هدب يق

 یه روس رلیلامور ی نیز هللا هر
 2 هک اطنآ کد

 . ید ر لماع راق هنس هیلح اد روعا بوریو

 تنها رهش ول ید هرکص ندنر رو هظ كفلن اس9

 طب ندن و راوح «بوسلوا او یهداعلاقوف

۲۱ 

۲ 

 ر

4 

 ا راسو لاقتروو |

 | كسو

ED 

 جاقربو «یزک رم كنماقم یقلش رطپرب یکیدتبا سپسأت
 قلهرار .یدیشلوا ایا لحم كنيناح ور سلجم

 هن ءدمب بوک دنا ش دی کاور ع و قرسک
 وا دادزنسا ندنفرط ینلروطاربعا مور هینیطنطسق -

 هدنسهنس یچتلآ نوا كن هبوبن تره .یدیشش

 وا ترضح هدشفالخ نامز كئ وراف رع ترضحو

 هیمالسا كلام هیمض ء«قرەنلوا 2 هلیتمه كن هدیبع
 هک هنیلا "رام ور هدنسب رعه مرا ۲۵۷ .ردشلوا
 هسا شلاق هداراصن "یدایا هدایز لدهنس زوب «كر

 شلتق ن ناهلس ندهیقوچلس نیطالس هد ۶۷۷ «هد
 و ؛شعاصالخا ٩۱ هلک 2 | طبض بیلصلها هد

  ۸ات یرکص ندقدلاق هدنلا كران و كد هتح رات -
 دا خف سرب رهاظ كلم هدروک ذ» مر

 دی كنب راتممح ناخ میلتس ناطاتس زواپ هدنح رات

 ردشلوا هیاغع كلام هيمض ءقرهنل وا څلی راتد دالج .

 بقاعتم

 ید ندفرط رب و ند راهللز لتدش ینیدلوا راچود

 کسا «قر هنلوابیرخم هلن اعفدند راالیتسانالو ع وقو

E aقیر ر ندفرط رب یربش  

 «ورايب «یارس .ردشخا بئاغ ی یتماسحو تیروم#

 كنسيضع ندنسدع دق هیسج هينا یک یو وص « دبعم

 یسا ریش هدلاح ییدع ردد وړم مويلا یرلهارخ

 قحم آ «بودیا طبض ینفرط رب زكلاي كنعقوم
 چوا زکلاپ كرلت وب هک «ردراو یسیلاها ۰

 «بولوا یدوببو ناینسرخ یرادقم بی رق هکیب

 : نام الا E یروصق

 هدنن ونج 9 یصاع هدنتهح لاش بول

 نویل یغد فرط ییا رکید ؛ردراو عاط رب فیطا
 نیم هلراهچاب یواح ییهرفس راجش

 فرش عماج ۱6 هدنشا لرپش .رد رابع ندهووا

 وا فیط) تیاغ قق وم

 ماج چاق رو یتکم هب دسر ر ءرلدس ر دم د دعتف هاب |

 . رد راو ۱

 هدننهح بغ كغاص»س یساضف هکاطنآ

 6 ین و کا اف نور دیتا الا تو |

 | وبشم ةينا قوح رب ندنفرط یرارادمکج هروکذم هل
 .رد راو ید یرهووا تبنم «بپولوا قاغاط |

 | را هو اش زو فن روت

 یمظعا ممق كنسیشارا .رددودحم هلیغابنس هیقذال
 ا

 «پولوا ق قوح ك یرلجاغآ دودو نوتز «لاقتروب

 د قومابو «رلیراقیح ىغا نوع زو كہا یخ

 ءریشع ناکرتو درک یسیطع كن رهووا .ریلپ ریدشیش

 ر كلكم وک ندکیا هدااصق .رد راق الشیف كني رلت



 ط نا

 1 یی دلباب شەو یعاشوق

 راس ضعب والت یقاط ی زای و قلءراغیح ندنح اغآ ناب دنس

 | -رلیا یخ ید یتعنص كايح ربمد و قايم ويق .رلیای
HRA A e ۱نورد .رونلوا جارخاو لاعا ید نوباص . ردشاب یسلاما بول وا عماج یی هباخ  

 تتاکم ۲۱و ههدشر بتکم ۱ هسردم ۱۰ هداضق

 . رویل و 2۳
 -ونح لحاس كنيل وطات ا (۸۱۱۸۱10) هلال |

 كنم زف ر وک« هم E عقاو هدنساب )

 الم هنتالو هي وق «بولوا هلکساو رېش ر هدنحا

 ضع ۱ NN E لنغاعس هک

 ۷۲ ن وک .هدیفقرش لوط ۲۸ ۲۵۲ ربا لاش

 تعاس ۳۱ كهطرایساو هدنسیب ونح نرخ

 عافترا بسک هدنتهح لاش هبصق .ردعقاو هدنن ونح

 یلغف وب رظان هریکد بول وا هدنکتا كغاطرب ندا

 یرلقاقوس یددسیا لزوک كب یسهرظنم ندقازوا

 هزار وب غاط کهدنلاش .رداشخا یرواو مظتنم رغ
 ندنفیدل وا عاو قامصك یساوهن زاب «هلغل وا عنام

 .هبصق .رارد روبج هکشک هرالیاپ یس رکا كنيلاها

 یساوه کا و شوک هلن ط تسوا فلت

 ندهبصف ندغاط یهدنلاش كنهبصق . رده دتعم

 ك وص ر ناقیح هر ند رب ند رب هدهفاسم قاتعاس ر

 افسا یتناتسوو هجغاب «قرما ربدقآ هب هبصق یسیرا
 . ردهدکعا

 یسوش ۱۳۰۰۰

 . رز ردیلکتم هلا هک رت یسهلجو مالسا ًالماک یروصقو
 .ردراو یتکم زق رو هدشر رب هدنحشا كنەب ىو

 ره ندرلقحر وب «بولوا ظوفحم لق ر ییا ینامل
 ارگ را یی ی رز دی وا و
 مظتنم یروباو ریلکنا ندیک هنوردنکساو نیسم

 ۳ یک یرلقداغوا هنسهلکسا هیلاطنآ هدنروص

 نلیربدنا هب هلکسا ند رلغاط ید یرلیک نکال قوح

 راسو هبهبردنکسا «بونلک و یراهتسارکو نودوا

 اب ی ستاد را لو رک دور
 ( فلدالسیف لاثآ یکی ) یرادکح (هماخ ر) لوا

 هدنفا رطاو هدا د ریش (ERS ان ندنف رط
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 و ا ۲۱۲۱ كنه يلاطنآ

 نایتسرخ یردق ۲۵۰۰ ءبولوا

 ند رمزا

 .رد هلق ند رنامز وا هقیتع راثآ نان و

 یکسا) ندنفرط رلیلرب «ب ولوا هدنقرش هزنم ولیک 6

 هدعدق نامز هسیا راهارخ نالوا رببعت (هیلاطتآ

 .ردراهارخ كرېش نانلوا ا(

A 

 ك هصق

۳ 

 ۱ بول وا N كنفاعس نت یساصق هلاطنآ

 ترس «قاحو ءایقلزف سوناسا 2 فار طا

 ه رق ۱٩ ۵و «ردبک م ندهیحانیل آ هل رلمسا قان وقشب

 و هدهیلاطنآ سفن هک «ردیشک ۱۹۰۰۰ اب رقت
 نورد رال یسهفاک هقش ند ایتس رخ رادقم ا

 هسردم ۳۲۲ ءدعس ٤۸ «فیرش عداج ٩۱ هداصق

 سصم «هبرآ «یادشا یتالصاح كناضق

 نوتیز هلابوبح راسو هلرکو ؛قجرو «ماسیس

 وج «موزوا «جرو هک «لاشرو نويل
 کوک نایم قومایو ندرهویم راشو دومرآ .الا

 . رد رابع ندهراسو نوت وت

 . راقیح عاب لزوک «بولوا

 هدانعب ملک هأب زب كاموک یداعو یلکیا ہےجاساب

 راع ندن ایت و

 . رد راو

 قوح ید فا

 یبهیعانص تالوصح

 ۱ وا قوح یرلنامروا كیاصو

 «ه رزوا قفلوا جارخا هب هب ردنکسا هجا اب بول

 نلیریدنبا هبهلکسا بولیسسک
 .ردس راح كوي كأ تای ا

 هسا کاو نود وا

 نوجا قاج#]
 [.هلروي هتسهدام « هک »

(Mare Antoine) — 

 لف «بولوا ندنرابیطخ 3

 «شمک هنن دنس قاس ولسن وق هدنح ران تا د الیلا

 ات

 .یدیشخا تعاعم زارا جد هد راه را ضع و 1

 دعا زن نالوا عقاو هدنسهرزآ سو رام هبا اليس

 هل رها كسوب رام .نوهکیدتیا مارتلا ینفرط كنالیس
 یس رک یعوطقم سس «قردشلوا لتق هدنح رات ۷

 هنتاو ر كنورڪج OS هنس رزوا كاطخ

 الا را بولوا مدار قوطناو حدف كب ۳3
 ندلوا ینیراقطن تقو رپ هو «ردیا داریا قطن

 .شعا زامزایو « زامالرضاح
ETقرام ۱  — (Mare Antoine) 

 ولاا
 دلع و ا 1 هدنح رات ۸٩ دالیلا لبق بول

 بسک هلیتعاصش ییدشا زارا هدنردب رام نیطساف

 یفوقح كنيلاها هدنخ را ۵۰ ءكرهدا .ترهش

 (نوبر) نالوا ترابع ندن س هفیظو كما هعفادم

 هرسصیق سويل و وه لعد :یدیشع وا ص هن ر وداع

 «قیوشت ه العا ینغل روطاربع | یاذو ءك رهدیآ باسشا ۱

 ۱ 24 شالا "الو لع هد ہم“ ر | یحو



 A AC ناوطنآ «بول وا ب بس هود رست یلتق (

 هنس رالتاق ءا داریا غیلب قطن رب هش رزوا ی

 -ورب سویحد) ندرلن وب ءك رهدیا تموصخ ع

 «هددسا شا هرصاحم هدن رهش (هند وم) ی ص2

 نالوا روبش ھليا « هس تنیه تا 8
 شرک هاو 3

 سن ا ‹«یجد یور حر و

 ناوطنآ .ردشم ردتبا مادعا نوصخدلوا ش ۳

 سوئورب هدنخ رات ۶ ۲ دالیلا لبق ربارب هلواتقوا

 تیروهج كنامور كرهدا بولغم الکی ساق

 ینتلود امور «هرکص ندکد تبا اما نوتبسپ ینف رط

 ایساو ناب و هجا «ك رودنا هععاقم هل واتق وا
3 2 2 

 دی زن یتابسانم 9 هل واتف وا شود لاک

 اتقوا ء«هدنناقو كن (ایول وف) هروہشم یس راق «نوحما

 هده سا شا جوز ی (ایواتفوا) یسهریشمه كو

 .هلکعا قشعت هب (هرتاب وتلق) ندرصم ةسلاطب بقاعتس

 ‹قرەلوا عبا هنسهقالعو قشعو ؛شماشوب بو
 دهکلم و یتیرلفرط هبروسو سیربق ندنکلام ام
 «ك رهدیآ ذاا تصرف یو واتقوا رد 3

 هدر ةبراسح عقاو هدنجراخ یژاغوب هزورپ
 .هب ردنکسا باربی هرتاپوتلق بول وا بولغمنآ وطنا
 یتکحهشود هنیلا كنمصخ ید هدارواو ؛شچات ِ
 0 سفت فالتا هد رات ۳ ۰ هجر اک ۲

 >ا رک یدهسیدبا نادناموقرب رهام كب نآوط
 .یدیا كمهنم ك هتهاقس رکو هقاتعاو ل
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 هدن ریش (ایسور) هدنحش را ۰ داليملا لبقو ؛

 كواتقوا ینس دل اها كرو ذم رش ق 1 /

A,ردشل و ناما هليطرش كما مل . 
 كا هدقلنایتس رخ (8* )Ant0in6 ا

 ۔ راندا دایتعا یتضایرو اوزبا لوا 1

 ۱ هدنح را ۱ دالا طق .FEE هنر 1و

3 E 

 كنایلع رصم هدن را ۲۵۱ كدالیم «بولوا ند

 هدنشاپ ۲۰ و «شعوط هدنس هی رق رب نلید (هموق)
 دناباب هدنرلفرط م ويف «هلکرت یتس هنو ر وم لاوما نکیا

 .یدیشمالشاب هغماشاب هلتضایر ر قیض كى «3 رهلیکح

 ٥ؤ ناد رکاش قوحرب هجمدبا مت یترېشو تیص ارخ
 كنسیدنک «بونالپوط  Eراش عوق هتضایر

 تاقو هدنشاب ۱۰ ۵ هدنح رات ۳۰۹ ا .یدیا

 یر ب هدناب ور كن را زب ع 5 رن ايتس رخ . ردشعا

 هببس هب رهو «یفیدنل وا تیقعت ندنف رط سالبا هنس

 یتکیدتا تفاقر هنسدنک ك زوم وط رب دا به

 هدنس ۱۷ كنينات نوناک یسطرو .رارودیا تیاور

 ر هاب رلب ونکم ضعب قلعتم هبهذم .رونلوا ارحا

 .ردراو یرلاعد اط
 رکید كرانایتس رخ (8 Ani 6) ناو

 ۱۱۹۵ كدالیم 4۵ «ردیزیزع رب
 هد(ه وداب) هد ۱۲۳۱ «بوغوط هده ویسل هدنخم رات

 رومشم هلیبقل « یمودا» .«هللوا شعآ تافو

 توعد هغلنایتسرخ یتسیاها اش رفآ نیست د

 «نکیا شا تعٍع هفرط وا ارح «هلیس هیعاد
 دلفع آ هنلحاس ایلاتا یی یک ینیدنل و راوس هن وطرف

 ءشمالشاب هتعصنو طغو یارحا «بوقیح هباروا
 كناریرح .ردشمرنسوک ید رلتمارک ضعب ایوکو
 .رونلوا ارحا یسیطرو هدد ۳

aیهسیرل ۱  — Antoine de) 
Lhوا ندنسابدا اا  

 هد و هیتر مارا 3 2
 ایاپسا .ردشقتا تافو هد ۱۵۲۲ و «شغت وط

 قرهلوا یحرو ؛ شعا كلل هدرا و-نفلا راد

 هيدا بتک ضعب راسو یباتک تفل رب هلویناپساو |
 ۳ فیل ات یخد ۱ (-Lucius An — سویح ول

e:كناوطنآ هجرلا فآ  | 

 یس راق ‹نزنسقملوا ىس

 | برح ek «قاضنالاب 4ا (بولوق

Antoine de Bou 1 06 bO r-) ت لن و رون 1 کز 

  (bonهم ودناو «بولوالارق هراوات

 3و رام یا لغ وا كا راش ین و رو ىت هفود

E بوغوط هدنځ را» ۸ 

 ؛شملوا ىلارق هراوا «هلکق,ا جوز ی (ترلآ
 .ردفط باید یره ید رد ندحاود زا ۱
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 یسموغ لیکو كانغلارق هسنارف هدننافو كن اوسنارف

 ءور «بوک هنشاب كن رکسع كلونو :شلوا |



 ط نا

 دب رام هلبا (هدنوق) یردارب نانلو هدنشاب ران اتست

 كران اتست ورب ی (نور) و (روم) ؛(آولب) «2 رودیا

 ییدلآ هدنس هرس اخح تار مر هم3هتشسلا قلا نکا

 سو کا . ردشعا تاقو 8 OIN لدن ربات كنه رایرب

 یهذم و ارخؤم «هدلاح ینیدلوا شغوط ناتستورپ
" 

 رهظم هنتم وصخ كرن استور «نوحا ییدشا كل رب

 جد 1 رلکیل وت لوا مدآ ر و شوک و «شلوا

 E ها زد نتبع

 ندنزهیلاوش هطلام ( ۸۸۱۵۱۵6 ) ر
 ا نادناخ رکن رو ؛بولوا

 .یدا یعورشما دلو كني ول نود بولم هنسیر

DLل ربیک رے عفاو ہا ا رات 1°۷۸  

 «نکیشعشود ربسا هنیلا 3 رلب رع «بودک هنسهرصاح

 كني ول نود و ؛شقک هریکترو «قرهحاق هل رشت رب

 یفیدلوا شا حاکت دقع ًایفخ هلیسهدلا و كنسیدنک

 «هدهسا شا تارو یاعدا هد ریکت رو فلت اب

 یعنکیا «نوحا تا طبص یریکترو هد ه رص وا

 هل رکتسع ایاپسا نالوا شلردنوک ندنفرط تیلف

 «دلک رب یرکترو بو وا تولغم هد هب راح یکیدشا

 ندکد رک هب اب سرب رم نا جان و تدم ر

 . ردشغ | تا و هدس راد 5. ۱ 9 Ao مه رکص

 ۱ ی مس میس
 (-Clément حس رود وب 3 ۱ نا 1 1

Théodore Antoine jهتسقاس (  

 «شعوط هدنح رات ۱۷ ۵ ۵ او رام «بولوا ند رالارق

 «بوقیح هت هد ۱۸۲۷ . ردشعا تافو هد۱۸۳ و
 ا لوغشم هاب | هیلحاد روما هدنتم وح تدم

 | ناو ۳

 هدس را هدنخ رات ۱۱ فا ره بول وا ندب رار( عع

 16015-1260065) سد قاز

 روهشم لا كهسنارف ۵

 هسا راس , .ردشعا تافو هد ۱۸۰۱ و «شعوط

 نس داخ رض كسرا 3 رار هلا 8

 : ردشغا لاکا ین

 ۱ را

 . ردیسیج رب كرلناباب مسر هلا هبوب یلغاب هدایلاتا

 ىح ۱۵ كنهنیسم (۸۱۱۵۵۵۱۱0)

 بول وآ ند رلماس ر ید زلیم ره ع

 | هدابز «ب وال وب ردات كن «هدهتسا نسش ور ی رای

 و

 | لئوطنآ
 اد ران 1 «ب ول وا ندناب ر ۱

 Marquis ۸0۲0۰ یر ام |

nelli |یر لالتخا 1تسار ۳ (  

NE( هل رآ) هدنح ران  

 | اد هيل دعو اس
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 ۱ :شاوآ بم هتازاج 4) (ندنوربز) لا هتآوطنآ

 ی | نوا اباب

 . ایرام .ردشقا تافو هد ۱۸۱۷ و «شعوط هدنربش

 «قردنلوا مانا خد یسیدنک ًارخ زمو
 .یدیشلکح هیایلاتبا

 (-Le cardinal An لات .د راق ۳۹

 ۶ ندنسالک و تكنتموکحاب اب ( tonelli لو

 وس) كن ایل اتا هدنح ران ۱۸۰۲ كدالیم بول وا

 . ردشعا تافو هد ۱۸۷ 1و «شعوط هد ریس ( ون

  غغوا ین

 هد رلترافس ضعب هدننامز (رآوغرغ)

 اباد قیاس .یدیشلوا ید یرظا هیلامو .شفلو

 -راق راز هلدوعف هنندنسم قلاب كن (یی) یجب زوقط

 تبنما ہما تكناب اب «قردنل وا عیفر و قالاسد

 روما كاقیاو ردق هننافوو ءشازف دداع او

 هتسهیسایس لاوحا ا وروآ بودا هرادا یتسهیسایس

 :ع دیش وا یخ دم لیخ

Nاوني  Antoni n(ئ  ) شاب هسنارولف 

 A O یشویقسپ
 تافو هد ۱ ۵٩ و ‹شغوط دز و ده رهش هدنح رات

 | هلیسهفیظو ثّعا تمدخ هنیحاتحمو ارقفف .ردشعا

 اور قیرط (نت رام تنس) :هرزوا قلوا فوم

 دودعم نده عا اراصللا دنع .ردشعا داحا ينسي

 . روئلوا ارحا یسیط رو ینوکی چن وا كسیام بول وا

Antonin le Pi- ِ 9 . 
 (6 و e 5 ۱ سونی وطنا

 هدنخرا ۸٩ كدالبم «پولوا ندنراروطاربما امور

 (نایردآ) روطارپعاو «شغوط هدنربش (موبوونال)
 هدنح را ۱۳۸ یرهنلوا لوبق هغلدالوا ندنف رط

 تمه قرص هنهافر كنسهعب

 نالوا شل وا بارخ ند راه رام شا تقبس .پبودا

 .هن اراکفاطتعا تاکرح كربلا و ,شعا ربت یرا رهش
 دظم نال وا

 هدلاح ینیدلوا روریص .یدیشغا عنم ید یم

 ینیدلوا روب هکعا هلرلحادو هلرلنامرج «هلرلیب رغم
 ۔ هب ۳ لی اکرح و E هد راهب را

 هدامور هنن داي تاک هاو «بوردوس هنس

 هلیمسا (هنین وطن ۲ هلولوف) هک ء«رد رلشع | زکر هلسم رب

 باختا هکلدهعلو ی (لروب ] قرام) .ردعاق نالا

 ۱م هما اروظارییا و .یدینعا
 [ نرجا مدق یامیفارغح هلیاونع « تالابا یاغهر »

 دهی اسب را

 یش راق هرلن ایتسرخ و «شع_ وق دحر هنس



 ر ا هک ردشقلو
i 

 یرلهقش» 9 «هدهبسا 9

 « یروآ 1 یرّوآ قرام
 ۲ هل ر وب تعحا رم دن داف

 ۔امز كسونی وطنآ هدن رل را ۰ ك دالیم < اک

 ES .رد ونظم یتیدلوا شم

 . ردراو یاتکرب وج
 ان اراب) كن ایلب زارب ۸ #۷

 ا ی هنیب وطنا 3
 بول وا هر او لزوکرب هدنتهج پر

 .ردراو یراجت یلبخو یسیلاها ۰
 (-Nicolas Anto 7 سالوقیت ۳ رنو

 «بولوا ندنسالع ای اپسا (0

 هد (دیلیشا) ن (لیوس) هدنح را ۱۰۱۷ ها
 .ردشتآ تافو هددن ردام هد ۱۳۸ و .شغو

 « نونظلا فشک » كراباتك نانلو هدنناسل ناب

 ینا ترابع نددلح یشیکیا ن نیبم یتسماسا ۷

 .ردراو ي یا

 ا
 [.هل رويت تم تعج

(Antonius Musa) اسوم E: 

EN 
 سوی وطنا

 : 6.یدیا ییبط تك اک

 شلوا ا هماعناو تمرح قوح كب «هلکم | ی

 د  Eرد راو قا ییا قلعتم هبطو هاتان لع .

 فو كل ردنکسا (۸۵۱۱0۵ظاف)

 ندن ةا لک خويا

۳ 

 اس

 سویحول و نسوق وا

 ا هتسهدام « نآ وطنآ »]

 .E هسالس نایت نرو
 : ردم

 «بولوا فورعم هلیصلحم (ریتوس) یسیجت رب
 . ردیلغوا هروناقی سوتفلس نالوا یسناب كنه ۱
 - وا نیشناج هترب كن رد لوا هنس ۹ نددالیم

 دقع هلس ون وارک سویاطب نالوا لتاع كن رد < ۳

 هایسیلاها اینالاغو اینودکام «اینتیو ؛شعا یا
 یرادنح مصم هدهسبا شک بلاغ دز را يا

. Antoninus Li-) EE 

 | نان سال نانوب 00۳25

< 

 | یشراف « (زلیف) یرادکح هغر و هفلدالیف سویلطب |
۱ 
۱ 
| 
1 

OT 

 كرىليفو :شمامهلوا قفوم هد رلدب راحت ییدتا نالعا

 هدنراوح یلطاص ینعب (سدراس) ندنفرط (نموا) قلخ |

 دالیلالبق هدنراوح ع ولصایآ یتعی (سفا) و .بولغم
 .ردشلوا لوتقم هدن را ۱

 دالیلالبق «بولوا بقلم هلیبقل (سوت) یسیجنایا
 راو هن ردن هدنخم رات A3 ای مو وا

 شا ب رح نالعا یش راق ,EAD سو یلطب یر

 ېب (هکیذ وال) یسهجوز «بولوا بولغم «هدهسیا
 . هكا حوت ی ( هکیرب ) یزریق كس ویلطب «هلکرت
 نوجا را ذخا «(هکیدوال) .یدشفلوا رابجا

 ےس هدنش را ۲ 45 دالیلالبق تسیدنک

 «بولوا فورعم هلیاونع « كوي » یسجعحوا

 و وارک سوقفلس یردارب هدنح رات ۲۲۲ دالیلالبق

 ینیرلیلاو ضعب نالوا شبا درفتو ؛ش
 سوقینیلاق سوقفلس «هرکص ندقدل | هدایقنا تح

 نالوا شلد.ا طبض ندنفرط یرادهح رصم هدننامز

 .ردشعا

 اوا ثراو هس

 «هدهسيا شعتالاچ هدادزیسا ینمسق رب كنه روس

 طبض بولوا بولغم ندنفرط زدی سویلطب
 .یدا شلوا روب هبهداعا یرارب ییدتبا

 ر 1
 ید یارباو قارع «هرکص ندقدلآ ندهسلاطب نیر

 یلوطاثآو عیسو ردق هدنه ینیدودح « هلطبض
 هنبدادما كنات وب یشراق هرلیلامور بابا الیتسا جد

 رلیلامور هد ۱۹۰۱۹۱ دالیلالبق .هدهسیا شقبک

 بول وا بولغم هداسینغهو هد (لیپ ومرت ) ندنفرط

 تدم رب

 ؛شلوا روبم ةنلوبق هلاصم هلرطرش ریغآ كب

 «نوح ا3 راد یانیعضت کجە رو هرایلامور «هد۱۸۷ و

 " امشب یدبعم رب نالوا صو صع ه(دیها) هدناتسیس

 لجارق .ردشفل وا لتف ندنفرط یلاها «نکیا هدکعا

 یشراق هرلیلامور ینسیدنکو «اجتلا اکو لابی آ روهشم
 .یدیشعا قیوشت

 (نافیا) «بولوا ىلغوا كنرهج وا یسیحد رد

 د یردارب هدنح رات ۱۷ ۵ دالیلالبق .ردبقلم هلیبقل

 طبض ییالفس صم «بول وا ثراو هسوقفلس ی د

 رط رلیلامور «هدهسا شا رسا ییافیا سویلطب و

OEEوا راببحا هکیود ض بودا  - 

 رابحا هکعا تدابع همانصا یرایدوم .یدیشخ

 -ویطنآو «رلشلوا روب هنایصع رنو «نوهکیدتبا

۲۸ 



0 

 «بوزسوک تدش قوح كن هدنراابکنت ما سخ

 هنیریدأت هعفد وو «شغا رابجا هلالتخا یینکیا رب

 ندننآ هدنندوع ندناربا «نکیا دیم عی كجا ثاذلاب

 . ردشعا تافو هدنح رات ۱36 دالبلالبق «ك رهشود

 رد «بول وا بقلم هلیبقل ( روند وا) یسیعشب

 ینیدلوا هدنشاپ ٩ هدننافو كن رد .ردیلغوا كنیحم د

 اما یا ۱۸ هدهسا شلوا تنطلس ثراو «هدلاخ

 سوب زیمد) یسه دا زوعدع هد رکبص نادک د روس تتطلس

 .ردشفل وا لتف یسیدنک و «طبض یلم ندنف رط (ربث وس

 هلیبقل (سوخشاب) دوخای (سویسی و د) یسیجنتلآ 1
 لغوا كن (الاب ردناسکل [) ندهریابح «بولوا بقلم

 یفیدلوا ندنلسن كسوثت سخ ویطنآ ءهدلاح شادلوا

 اق سو ریمد) «ندنفرط (نوه رت)

 ۱۶۲ دالیلالبق .هرزوا قلوا ربسر یشراق ه(رون
 قحاو «ردضفلوا سالجا هستخ اسر هدا رات

 .یدرو دا اعدا

 هنسرب «بوروس تنطلس (نوشرت) موقم هدنقیقح

 ردنا لیک یس دک ص

(o) aزنمد «بولوا بقلم هلببقل . 

 هدنح ران ۱۳۹۶ دالا لب

 - وړ «هلد رط ی (نوفیرت) ندهربابج «بوقیج هت
 اكنسلاها ناسارخ و ال رلید

 .ردیلغوا لربتوس سوب

 ا نک یر

 لدنفرط روناق سوریمد هدنح را ۱۳۰ «هدهسيا

 .ردشف وا طبض کلم بول وا ب ولغم

 نمد «بولوا بقلم هلیبقل (سوس رق) یسیح نکس

 ONES ردیف وا كنه رباب وماق هلا روئاقب سوب

 هت ءهلدرط یی (انی ز) ندهرپابج هدنګ رات ۳
 هلیسیدنک «ءلح وزب یی رمق كنب رادمح سهم و ؟شمقیح

 نالوا یردار ندنف رط قاغا دقع

 كنکلم هد۱۱ ٤و ؛شعا هب راح هلسخ ویطنآ لش رک

 هدنحګ رات ۹N «بولوا روب هکمربو کو ینمسق رب

 یسهدلاو «ك رودنا

REEL, 
 هلیبقل ( لشریک ) دوخاب (روناب الیف) یسح ز وقط

 را ساق
 (سوس رق سخ ویطن ۲) ندنف رط 4

 شو تا «بولوا فو روم

 یسهدلاوو یبغوا

 هنس دنک یتبسفرب كن هب روس ییردار .یدا یردارب

 ٩۷ دالیلالبق .هرکص ندک دا رابحا هكا كرت

 ییههروس نوت «هننرزوآ ییافو كنب ردارب هدنخم رات

 ندک دروس تل هم جوا «هد ەس شعا طرض

 سوقفلس ی ند رالغوا ثنب ردارب هرن

<٤ 

 غيدلوا |

 EAE کیدد كس وہ رق سخ ویطنٴآ موق رم |

 ۱ را اور ووا بولقم ندنف

ISكرمدبا زوبع در د قالئاو ب ولغم ست  

 هردشعا طی

 رک ا بقلم لإ (سویس وا) یسیحن وا

 هدرا 7 ۱ سرا تی ویطت یه

 ّ ٥ رد ته هس یا «هدهسسا شعا طض ندس وقفلس

 یجتلآ | لغوا سوم رف

 . ردشعا تافو هدنخ رات

 «بولوا فورعم هلیبقل ( فلدالیف ) یسیحرنوا
 یراردارب كو رم ردیلع وا كوپ رف ووت

 -ان .٩۲ دالیملا لبق «هرکص ندننافو كس وقفلس یععتلآ

 . ردشخ | قارادمح ًاکراشم هلبیلف یردارب رکید هدنخ ر

 (هتسن وسپ وم) ینیدل وا شادا قارحا يح كنب راردارب

 لتق نوعا را ذخا یتسیلاصا یربش ( سیس ) ینعی

 یر سخ ویطنآ یجننوا هن قاعتم .ردرلشغ | ماع

 ا اوف
 2 04 الالف هدن رارف
 .ردشخا

 تاو الو

 (سوخفاب) دوخای (سویسیود) یسککیا نوا

 یجنشب كسوپرق سخوهطنآ «بولوا بقلم هلیبقل
 4 رلیلن اسارخ كسورتمد جج وا یردارب

 ۸۳ دالیلالبق «هدنهدل رخ
 هنس وا هنب هدهلسیا شما سولج هت هدنخم رات

 . ردنلعوا

 یکیدشود الا

 .ردشقا تافو ًالوتقم هده رام رب ییدتا هلرابرع

 بولوا بقلم هلیبقل « یلایس۱» یسیعجوا نوا
 جا اوا تلخ ویطنآ

 دی كل (نا رشد) ییلم كندادجا «بو وی هدب رلف رط

 امور هدنخم رات ۰٩ دالیلا لبق «نکیا شمک هن

 هدف روع تک ۵ لک رظ ( وا وق ول )دن راد زس

 یحن وا

 شقلوا سزلحا

 . ردشع | قالا کلا امور «هلطبض ی بروس

Antiochus d' A5-) ینالقسع ا 1 
aندنسامح مدق نان و ۲  

 سونو رب ي ی (تولیف

 11 انس هلج EN بول وا هدناریبعت لفالتحا

 ۔اج هنب دیح ول كنهروک ذم بهاذم هما رنلا ین

 .ردشخا is هدنخ ران, ۹ داليلالبقو شر

 ( سویپم و ) ه دن رات E «هد ها

1 

 ح
 ح

 چ



 .اطناو ۳9 ویتن۱] دونم |
 ا ها 1
Erندن را > لیت ا 2  « 

 .dE » ا هداغنا ۱

ET 
 .ردعقاو هدي ع لو

 ٤ یضعو ۱۷ لوط نالوا هبرع ندقرش «پ
 هدنتلآ وص ىع رب كنها هدنلاح دم . رد 9

 دز راقیص یهدنفارطا 8
 هرنلکنا ربارب هلقاط ینیدنل و بوسنم .ردیل

 .رویل و هدنفرصت تح ت

 ناک هدن راطس و كنايربيس (۸۵۵۲۵) ۱ |
 « یراق و » یر هک ردیعسا ۵ ربن کیا هرعب 39
 کیدو

 هطآ رب قفل او زود

 یرافو .رونلوا قیرفن هلیتفص « یْغاش۲» ی

 «قردقآ یرغوط هب رع بونح ندیقرش لامش م

 هلیلیکشت رلهلالش اط رب ندنسهب روا كلحم رب وا

 كنل وک (لاقباب) هرکنص ندنایرج كەزىم وليك ۰
 (لاقناب) هرغنآ یغاشآ . رول وا بصنم هتسیلامش یاهتب

 ییوصو نیرد «عساو ؛بولوا .دنکح یغایآ كنلوک
 یرغوط هبیرغ لاعش ادتبا هک «ردربن ویب رب قار
 ك رءدیا ناب رح کب ندنس هب روا كع ۳ ةلغاط

 - ربا) «ه رکص ندک ک دتا مطق هفاسم كل ءرتمولیک ۲

 ؛رولوا لصاو هنربش ( قب زو

 0 اشا نایاشو قلغاط هنپ «بونود یرعوط
 ینیرہ ( هقوا) ندلوص «هلایرح نينا ت

 ا (قسناماش) هدنغاشآ اهد 1 ر و ات

 هتکلم (زوقن ول) هرکصندک دا لیکشت تسهر ۳

 ود هنغامرا (یسکی) هلا (هقس وغن و) هلا لوخ بن

 روینلوا دع یبات ر كغامربا روکذم رهن و .ر ولیک

 لوط كنسارجم درکو ینرثک كنبوص كرك هده
 . ردنایاش هغفل وا دع لصا كغامربا
 « یوق » هدنناسل لویناپسا (408۲8) 2

 ضعب «هلغلوا كعد « ز دفروک »و |

 لحاس كناهرفآ یر كرانوب .ردتشلوآ
 هدنسهرآ یرلنورب (سایرنسا)و (ناژ تنس) هدنسیو
 یتهطآ ( وقسیروق ) ناک هدنرعا پولوا مقاو

 .ردعقاو هدیلاش ضرع ۰ 8 ٩٩
 خم
 بک

 

 ی

 ج

5 

 ,ر#
#9 

<o 

 ۱ هلا مت ندارواو

 ( 52 Pequenaین ۱

 » كناق رفآ .« یوق كح وک |

 یی رلعاتم اوروآ يک قایوقو

 ۲۱۳۲ «هدنسییف کلم (دقامان) هدنسب غ لحاس
 یوق رب هدیقرش لوط ۱۲ ۰۶ لا یونج ضر
 هزبم ولیک ۳:۶۰ تكنبصنم یرپ ( هناروا) «بول وا

 هطآ كح وک جاق ر هدنحا . ردعفا و ه دتسدب ع لامش

 رب قلموقو زسوص قارطا .ردراو ناي رب نیما هللا
 ندتفو لیخ یتئافس اب وروآ هددسا هدنلاح لوح

 كنف تورا ۳ بوارعوا هوق و یر

 . ژردنا هلدایم ها هیلحم
(Angraidos Reis) 

 1 ر | سید سود هرتنآ
 یزکم اضق هدنجنا كيوق ویو یوقرب هدنتلایا (ورینای
 تتسهطا (هدناغ البا) «بولوا هلکساو هیصق رو
 مەز ٢ كن (وربنای هد و ی

 لوطا6 ٩ 6۸ ۸۱ یون ضرر

 هاکتراجت .ردعماج یییاها ۲۰۰۰ و عقاو هدیرغ

 هتسارکو هوهق ءرکش «وناقاق «بولوا هلکسارب
 .ردراو یناجارخا لیخ ندن راجافآ ویو

 || ویسوره ود هرغنآ
 ۔هر زج اربحرت ند: رهطآ روسآ « یوق قلنامرهق »
 ؛بولوا هلکساو ربش رب هدنسب ونح لحاس كنس

 نخ كنسهب رکسعو کل اا هروکذم ریازح

 . ردب یک

 .ردراو یرام ر دوس ندننایارحا وو

SEE 11 ۸ 1وص » یعب - 

 لار ذآ .«یوق ق ر رع

 ۱ ۸ هدنفرط تس وا لک (وب رذ) و دنسدب رع

 رول وا بصنم هبیسالطآ طبع رح هدیونح ضرع

 < هد

Angra do He-) 

e ( roismo 

 ارد زوم 2

ee:خام ۱ تار 3 5 2 1 یرغنا الع ر) هد ونح یایلاتا (48۳1)  

 ۔اضو (هن رلاس) ) كلانا (هرو رايح وب

 «هدنسیب غ لاش هزم ولک ۰ كار مش هن رلاسو ه دنس

 «بولوا هبصق رب عقاو و یرپ (ون راس)
 . رد راو یتراج و عیانص یلیخ و یسیلاها ۱۰ ۲

 -ربا (هبلا) هدیلاش یاینالآ (4۳8165) شا
 وه) ییعب هدنراراوج كنبصنم یعام

 .هطخ غیوسلشا لیبی تهح كنسهطخ (نیاتسل



 عنا
 یجیتلآ هک ء«ردموق ر شغل و نک اس هدنسگ رب كنس

 هداروا بوک هنسهطا (ایناتر) هدیدالیم صع

 دوم ول .یدراشقا لیکشت تموکع حوا «هلنطوت

 «( دنالربموت رو ) دوخای (ایکیرب ) یسیح رب كرلتم
 (ایلغناتسو) ید یسیجعجوا <( ایلغناتسا ) یسیغنکیا
 . ردف و رعم هلیمان

 ) دوخاپ (هرتلغن) هلتسن

 . ردشلرو یا

 ر

 3 یخد هنسهطا ایاترب نوتب

 « یتکلملغنآ » ینعب د (هزیلکز ا)

(Anglesey)هد ربکد هدنالربا  

 (لاغ)و هدنفرط برغ كنهزبلک زا

 راق كنلحاس ىلاش برع كنتکلم (سلاو)

 ندهروکذم تکلع هک ء«ردهطآ كویرب عقاو هدنسیش

 یساضق ر كن وا بول وا شلربآ هل زاف و ( تانم )

 هج لتعسو كا . ردهدنیچح

 ربارب هلیس هطآ ( دیبیلوه ) کهدنتهج برغ «بولوا
 لا . ردهزنم ولیک عبرم ۷ ۸۲ یسهیعطس هحاسم

 برعو برع «هددسیا قلایف یلحاوس ییرغ لامشو
 (تانم) .ردقعل او قلموق یحاوس قرش هلا یونح

 ها ٩۰۰ یضرعو .هزنمولک ۱٩ یلوط كن زاغوب
 هدرلرب ضعب هدنلاخ رذح .ردهدنسرآ هزم ۰

 یرپوک کیا هدنلحم ییا كزاغوب وب

 -ونح هزام ولیک ۳ كنب رهش (روغناب) یرب هک «ردشلپاپ

 وا ردو هزم ولیک ۳۰

 .رو رپ و دیک

 هزم ۲۰ نرنعطس یهدنلاح دم لریکد پول وا هدنن

 اهد هرنمولیک یقح رب یرغوط هونج .ردکسکو ب
 یربوک رب رکی رکید صوسصحم هنطخ لون ربمد هدیغاشآ

 -هروا «بولوا هرنم ۲۷ ۶ یلوط هک ردراو اهد
 و . رریقنم هب کیا لغع ایط هایق رب نانلو هدنس

 قوح یراربن «ندنغیدملوا یرلغاط كسکو ب كنهطآ

 کر و رلهرد كح وک یسه یدهسیا

 ۵۱ ۰۳۰ یسیلاها درو . ردیسهبصق (یراموب)

 ندهیعرز تالوصح هجاشاب یرلشیعت بول وا یشک
 . رد رابع

 (Anglo-Américains) هاش ۳
 «بوا وا رملکنا لصانغ ل 1 ولغن

 هدب رلفر طظ ضع 9 كنيل اش یاشمآو هد هیج

 (ab) ران و ۰

 .دسیا ملکتم هلس اسل ریلکنا «قرهنل وا نییعت ج داليا

 یراایس ل رک یعساضتقا اوهو ملقا یرلقداشای هدر

 E ‹«بوشیک د لیخ یرلتاداعو قالخا كل رکو

 كالا

 ردعما نلیریو هبلاها نالوا شمش رپ

٢ 

 _ طبض ییەرلکنا ‹هلموعه ندنرلفرط لامش كلاياملآ
 ۱ نلیرو هنراموق نوسقاسو تو «لغنآ نالوا شا |

 ۱ is ] » ٤ موق رب هنشاب

 ۳9 ۳ I تعحارم هنن را هدام ۲ نوینیمود «

Saxons ) 11۳ ( ۸ -  

 ۲ هددالیم رع د وسقاس ولغنا

 ا اد تلک یسیاها یلوا ندنوا کنءزلکنا . ردسا
 ۱ یدنک «بولوا ندماوقا بوسنم ههم دق تما

 ۱ نامرح نعپ (نوتو) «نکیا هدقفل وا هرادا هنب رلشاب

 ا ال اوقا نالوا بوتسنم هما
 ۱ رب هيمان « یتموکح رایدب » ینعی (ایخ راتبه) «هلطبض

 ۱۳در ۱۰۱۱ ا ترا لیکتشت تلود
 1 ردقوا هروک ذم ماوقا . ردرلشم روس مکح یصع یتلآ

  هانامز رورم هک «یدرلشا ترعهو موجه یلتیعج
 ۴ رند یسموع نال كناناترب یاسل تنرلیدنک
  هسبا رنک یللاوز نالوا یسهیلصا لاها ؛بوک
 | ضعب كنب راتکلع سلاوو «هدنالریا ءایحوقسا زکلاپ

 | هظذام ینیراناسل و تیم و هدهریغص راز حو هد رف رط

 ۲ .یوع ناسل هگدنک ید رانو قحآ ؟ رد راشلببهدنا

 . هدکشاشومارفو كرت ینیرلناسل یدنک بوت رکو ا یب
 وان دن اقسا لصانع هدنخح را ۱۰۲۱ كدالیم .رارد

 . «بولوا ندنسیلاها حوروو حج وسا «هق رایاد ینعب
 طبض یتسهشوک یرغ لاش كنهسنارف هلقلناصروق
 -روت) هلیسانعم « یرامدآ لاش» یرلیدنکو «شا

 یرلقدلوا هیمس (ناعغرون) یسیغوط اهدو ( دنا
 هتسلمند (ایدامرون) ید كنهروکذم تکلع «یک

 (مونیوک ) یحرب یسیر كرادنامرون نالوا شلوا بس
 ییضاراو ءطبض لاک یکلع « هلم وعه هب ه زلنا

 «كرەدىا عیزونو ےسقت هنب راشادق را هل ر وص راه

 ۲ یک رلتلک نالوا یرلفلس ید یرنوسفاس ولغنآ

 ۴ ترسه او ا و .ردشعوق هتلاح موکع
 یهحوانداقسا نالوا یرلیلصا ناسل یدنک یودا

 ۸ ۰ ۱۱ ۲ لای هحزشنارف .یرهدونوا

  هزلکنا یرافلخ و موی وک موقرم «ندنفیدلوا شم
 .ید راردا رابحا کلپ و هحز سنار یتسیلاها

 ؛بولوا ترابع ندنناسل نامرج ینعی نوتو یساسا
 . لبخ هللامز رورم «لوبقلاب یخد یناک هجناک قوح رب
 ا ۲ ا ولغنآ نالوا شمارغوا ید هنالدمب
 .نسذارف نک هنکح یسیم” ر ا لم هعفد و



 و
 ناز رور نا الا ۶ ۹ 1 0

 مسج ول هکناصو «قیرهارغوا هتالدبت ماطر اهن

 ندناحا كناوه لتوطرو لسس نایالباق د

 «قرەلوا عبا ید هظفلت رب كيسکو قوغو الو
 ژریلکنا هلیحوو دسر د ےک 2

 نوتوت هجاسا اتاسلو نوتوت هلا تلک اا :

 دودعم ند هيام رج ماوقا «بولوا برش تا
 تاریبعت و تاک یک ر ہد ڈک ر و یراقدلو

 هحزسنارف خد هدنناسل كرلت و «یک ینیدنل و ه

 تاحالطصا قوح رب بوش هب هیتالو دوش أم ن
 تعحارم هتسهدام « ریلکنا »] . روینل و تار ی

E |هدننامز كنا وسنارف یحرب  
 دنیدنک هد رش (بید ) هلو دا

 وق یخد هلرلتلود ضعب هلیلیکشت ات ود رب صوص
 .ردزسنا رف رب نلیهشبربک هتقاسمو تباقر هده رگ
 یتسیکرب كلوب رایل زیکرو هدرا ۱۵۲ 8
 هنوبسبل «بودیک هلیسامت ود «ندن رلقدل وا شا طبص

 هنیریکد دنه ان یتساغتود ریکتروپو «هقولپآ یتاهل
 ارم ه هسنارف یلود ریکتروو ؛شعا بیقعت ردق

 هداعلاقوف هنکشوک یک هدد یآوسنارف یحرب لارق
 یسیلاو بید ندنفرطو «شعا لوق لا هتطتط
 دنا سیرنکا ثبت ار ی 3
 هد ۱۵۹۱۱ هلفماغوا هنایزو ررض یلک :بولوا

 .ردشع ا تافو ندنردک

a ےس 

 (هرقنآ) نالوا (هربقن1) 9 هروغنا 3

 -روکذم رهش .ردعما نلیریو هدنرلناسل اپوروآ هنب رېش

 كيتفن هلیسنح یدک نالوا ص وص هنب راراوج 4

 « هرقن»] .راردفو رعم هلمسا وب هداوروآ ید ی 7

 ۱ هل روی تعحارم هنسهدام

 هل رکید ماو (۸۱۵۵5۱۲۲۵) ۱
 (ن01020) راویلو دادوح

۱ (Angora) 

 و

 هروتسوغلا “
(Boliv:aكنتلایا ( وقون روا ) هدنت ر وهج الثوزیو  

 كنغامرا (يونروا) هک «ردهبصق رب نالوا یک

 «هد هفاسم كلهم ولیک ۰ ندزرکد «هدننیب لخ ا

 لوط 1۱۳۱۰۲ ۲۱۲ هلا اش ضع ۸ ۱۲ ١
 ناویح ؛یبیلاها ۸۰۰۰ «بولوا عقاو ديول

۳۹ 
 لس

1 
2 

۳۷ 

 . یدیشم مهلت وق ندنلا كن وب «هجنیمتیا لصبلط «هلتعح

 عدا
 .ردراو یتکم جاقرو یتراح كوي قلعتم هیردو

 راس «بوشالراط یربن قوت روا هدنکوا كرهش و
 هدارو «نکیا راو یتعس و ردق هزم ولیک ٤ هدرلف رط

 ندشدل وا تزاتبع ندد ۷۰ ھ21 یمسو

 هلیساو نالوا كعد « قیضم»و « زاغو» رہش

 ءرویلو ایقر هدنسهروا كزاغو و . ردشغ وا هی

 . ردتل ۲ رب هکمع وا ین اضيف هح رد 1 رک

 93 بٍ كندسنا رف ( ۸۸80۱1۵۲06 )

 یزکرم كنتلایا (هتن راش) ناک هدنفرط ۱ مونا
 رقم؛تكشالو (اوموفنآ )و ا

 اراش لا تارا را

 ٤٤٥ كسراب «هدنسیقالت لح هل رم (هروو) كر ونو

 - ولک ۱۳۸ كنودروو هدنسي رغ بونج هزم ولیک
 لا لام ضرع ۳

 ۲۶۱6۷ «بولوا عقاو هدیرغ لوط ۲۳

 هدنککاو هدنرزوآ كني رب ربش .ردراو یسلاها

 ه رظنم یک ینیدلوا مالغاص یساوه «بولوا عقاو

 قبط هدنللآ ندنرلعقوم ضع و ردلزوکكب ید یس

 هرونن روک هووا رب شفلشیا لزوک تياغو عساو یک

 ۰ ىدا یتعوکح

 «ه دنسنقیش لامش هرم

 یتکللزوک ید رب ندا نایرح ندنس ه روا 1 ۱

 ضعب E .ردا دین زب

 ۔راوج و یسهناخنک رب «یرلبتکم لی «یناماکعتسا
 یعدق مسا د5 یرهش راف دغاک ددعتم هدن را

 ۔ارغج كنيسیردا «بولوا (هملوقنا)و (همسوقىا)

 ریو وکنم راز( میل یی ی سام
 - وا عماج یهیدلب "هرباد ۱۳۹و هیحا ۱۰ یساضف
 . رد راو یسلاها ۱۶۶ ۱۰۷ بول

 لحاس كني ونح یاقب رف (4۸8018) ۱ ا 3
ETلش  

 ریکترو مات سدماسومو هلکن « وغن وق ها هل وغنآ

 هللا (وغن وق) الامت هلوغنآ لصا .ردعماج ینناکلقسم
 ارش لا يسالطا طیحم رحم ابو ( هلکن ) ًابونح
 لا ۸ ۲۰۳ .ردعقاو هدنسهرا یرلتکلم ( مولوم)

q۰ندلاش ءبولوا هدنسهرآ ییونح ضع  

 ۹ یرلارجم تن رارب ۰ زنآوق) ها (هدناد) هونج

 لحاس یهدنسهرآ كرپ ییا و

 یتعسو نالوا هغ ندقرش «بولوا هرم ولک ۵

 کیا ك !ریکترو

 هلییاحاوس كنهعساو تكلم و نالوا هدایز ندنلش |

 .رولوا دتع هدنس

 . ردس رق هب ه زاد ولک Es نا تا



 غ نا
 یدعیصو یقاجڃص تباع اوه هدب رلاحم بیرڈ ا اس

 هجرد هجرد «بولیدیک یغوط هی رجا «هدهسيا
 .ردنا لادتعا بسک اوه هعثدلقیح ه رلغاط نلسک و

 كب یراجشا تیفیذو ینانابن صوصح ههراح ملاقا

 ءهغلوا تبنم كب ید یسیضارا «یک ینیدلوا قوح

 ید رظ مک ك یاد زاوو ثالوصع
 ۔راس «بولوا لقتسم نوتسب یبظعا مسق كنسیلاها

 ۔اط وج رکتروب سرو اسا رکلاب جد یر

 هد را دقم زا ك دا ریل ریکترو و «لد راق دی

 .اکلقسم راس لریکتروب ید یسارو «ندنراقدنل و

 رب چه «بونلوب هدلاح رب لطعمو لمه یک ین
 رو .ردشمامهلوا ریذیلوصح تیرومعمو قر عون

 بسانتم رغ هلتکلع تورد «هدهسا ضا ك یاراک+

 او ام تاد راو هیردمهلوا لیصص ءندن رف دلوا

 یرکسع نالی رب دنلوب هد راهعاق دل را هبصق كوي ىسەد

 قحم آ ینسیک برح چاق رب نالیرید روط هدرانایلو
 هرزوا قفل وا فرص ههعفا روما .بودا هرادا

 نا شا شد راس اقا رویت را یی
 ندنرلیعس «ندنراقداشاب هدنلاحیشح و من «هدرهسیا
 وا هلیقو یلود کرو .رویمهنلوا هدافتسا قم

 کریو رب لتیلک ندنسأر رم كارسا ناقیح ندار

 هددسیدیا قوح یادراو هدرلتقو وا «ندنغیدلآ

 و «هلفوا روب هکعا عنمو وغل یراسا تیام
 تكنسبل اها زر شاف مو رج ندیکر و نکس تساسنا

 ۱ نلید هقویامو یراد 4 سهره «ج رب هجاساب یشیعت

 هریک د دل کو ندربکد 5 E ندنن وا لوکرب

 - اقیح یخد قیلاب ییتیلک ندرارهن ددعتم نالوا بصنم

 یرلیدنک بوقیح عایرب ندنعونرب 2 راقیلابو .راریر
 ES یسیلیخ «هقشب ند رادقم یرزک دشا كالپسا

VW.“۰۰۰ ًانیبحم یسلاها .رونلوا جارخا هابور  

 نکلای ندن رحم ا «بولوا ردق یشک

 الماک یروصقو زام یردق ۰ «یلریکت روب

 ندنفرط رایلریکنروپ یغوج كرایجز .ردیجز
 رول وا داب هل راناونع تن وقو یک رام «هقود «سن رپ

 فورعم هلیسم وع مسا (هووس) هدب رنين یک یک او

 یردق ۰

 نو .رارونل وا هرادا هلینف رعم اسور قاط رب نالوا

 «بودا مسش هاضق ۷ لک و قتل ود رکت

 رادقم ررب ها دعا دلار هد را زک لح كسل 1 ندرلن و

 یرکس رکیدو «فنص یر «ندنغی دنلوب کلوپ

 ا ۳۸
1 

 ۲ : ردرلن ول راصف . ردد ویعم ند رلاضق فص یصکیا

 وغن ودنآ وردپ E یج دب
 هقابمآ
 هسو ناس

 هدناد هد اراب

 وغنپ هد هراب
 وبمولاق هد اراب
 وغٽب عم ول وها

 ع

 3 و

 وعنولوق
 هدناد

 سویمود

 هنوپسیل تکلع بولوا یرهش (هدناول) یزک م
 وا هرادا هلیتف رعم یلاو ر نالوا لاسراو نییعت ند

 ییا هدننایم رایلریکترو نانو هدارواو ؛رونل

 ا 0 روا باا توعبم
 نا ب۱ کرم از ولیردوک
 لخد بتکم رب لا فانیتسا ةتکحم ریو ردنا تم
 تعحارم ید هنسهدام « وغن وق »] .رونل و

 [.هبروپ
 مس مس

 ۱ را

 ۔رط قرش بونج «(هونوتنس) ًابرغ (وتاو) ًالاش
 قرش لاش ؛(نیسوهل) ًاةرش «(دروغیرب ) ندنف
 .یدیا طاحم و دودح هل رلتل ایا (دش رام) ید ندنف رط

 U EEE .یدیا یرهش (لوغنآ) یکم

 -وب هدنلاح تیالورپ لقتسم ےن روئلوا هرادا هاب کی
 كتالو و هدنهسقت یانئا هنالابا كنهسنا رف .یدشف

 یمسق رب بودا لیکشت یتتلایا (هتنراش) یمظعا مسق
 هد راش «] .ردشفل وا قاحلا هتئلایا (هب ودرود) جد

)AP gum 0¡5(الو كنهسنارف  - 

 «ب ول وا یر ندنس هم دق تاب

 [ .هلیرویپ تعجارم هن راهدام « هود رود »و
ara 1۱ ها هربزح راقتسف  

 زد ا )ناطور ریتم هک رد

 رونلوا اورا هرې حاقریو یرلغاط كسکوب «بولوا
 هلتعارز یسلاسها «هلفلوا یواح یییضارا تبنم

 یونس «بولوا لوغشم هلکمر د شیت تاناویحو

 9 ۱ او al ریفیص ۰
 قید كنيلاها .ردراو ید یرلناهل یییبطو یرلیوق

 ترابع ندکشا تدابع هناناویحو تاداج عاونا |

 . ردیعم و زا هد رادنع جاوزا د دعت «بولوا



 ماتم راک مش | یو ۳
 ر یعنوا «بولوا نده ولوم 2 3

 ین هر هداظ مولعو شک هی هدءرقنآ ۱ 2

 «هرکص ندکدتا لاکو لضف و لاصع-ا «بودا ۱

 د رف هدنوصتو تقی رط ابا ك ولس هب یول وم ,

 از اش ردتکسا عقاو «دهطلغ .یدیشلوآ

 هار ناسلاط دن بول وا ناوخ یوم ه٥ ا

 یراقدلوا دیقتسخ ند راد اش واو

 لح مش رپ لیکم یرلقدل وا شمزای هشیش یوا > ک

 ۔رآ قلوا هک ههبولوم قیاقحو هونت زومر جد

 انهر اذه انم وبلا هدادعتسا بابرا نالو ءدنس ۴
 وب نالوا بک نددلح كوي ید .راردهدقملو وا

 . ردندن راهدن زکر كا كف وصت فو م ةقيقح حر 2

 . ردهدنح رات ۶*٩ ۰ یو

 یعننوا ( -- نیدلاماسح عس)
 روا تدا ی | یورقا

 لک هدروکذم ره و نداد هدن ریش هرقنآ

 شقا باستنا هنایراش دجا ندخحاشم «هلا لیصح
 داش را نیشن هداص» «بوک هنیرب هدنناف و كبلاراشم و

 :الاوم ضعب «لفلوا بلاغ یسهبذج .یدیشلوآ
 نداوتف ماقم «بولیروک یناصقن [رهاظ هدهیعرش
 هدنسهعلق هرقن ا. هدنخ رات ٩۱ «هنرزوا ما نی

 رتنآ بونشو تیم نوک یا 4
 . ردشغل وا نقد ا یسهب واز هدنسیلا وح

 سعع یحن وا (یلح دجا میش

 هرقنا بولوا ندنحأاشم یرحه

 لوغشم هلیلعث و سیردن ادتاو < 7
 دی هتن واخ تش کلم و ا
 ۳۳ ك ردنا دالبرود 5 شغا باشا
 اوا اا رارما هلکغا تعصنو طظ عو

 ندنخح راا ۰ شقا تلزع رایتخا هدمرقنآ هدنغل

 تیاف یظعو

 ییدشیا بلج هنسیدنک ییعتس «پولوا روم

pi 
1 

 1 یورقنآ 3
۰ 

Eهايد  

 0 لتا هقح تجر هح ی

Elî. نم 

 رک

 | یو رها و
 هدنح وات MA E شل وا مالسالا مش

 فا نھ ليکو

 ی رکص ندکدتا لاسردم تدم رب لوصالا گلو

 رصمو هسورب ؛كرهدا لحارم عطق هدیلکقی رط

 شک هیاید هدر هرقآ

2۳۹ 

 هدن راتتطاس رود كن رلتمضح

 < و دتسلب ونح قرش

 ق نا

 ءیسبضاق لوباتسا هد ۱۰۸۲ «هرکص ندنراضق

 ؛ شلوا یرکسع یضاق ىلوطا1 هرکص هنس رو

 - كم .دنسف نادیکب هد ۱,۸ و رو

 لج دننسم :هرکبص هیس رب ندق دنل وا بصن هزوک

 دج هقفلا ملاع » .ردشغل وا عیفرت هب هیمالسا تڪشم

 .ردیصن حران یسهرابع « یوتفلا هیلعو
 «نکیا هدکعا هرادا هلا همان تلادعو تیور ییاوتف

 «بودا تاق و ا یس هنس ۱۲ ۸

 د نص

EAهدنهاکشی یسهب رب هدد یهغوق هدن رق ماس  

 درو اتش واند د

 .ردراو یسهسردم ر قرەلوا ندناربخو
(Angora) ۱ ۳ز) كوي لا كنيل وطان 1  

 نالوا یاهو یر ندنراربش روم )ل

 هزم ولیک 4 ۵۰ كلوبناتسا «بولوا یزکم كتیالو
 زا اتش نر

Eهرقنآ) را  
 ناقآ ندنفرط لاش نع ندنل آ كرہش هایما ( ناچ

 لئرنک یر رب دتیق آ هرپش هلل ودح یدا دقمز كناج

 بونح ك رپش عا نالوا

 - راوحو «تاماکعسا ضعب یکسا هد راهب یک هدننهح

 .ردراو رلکشوکو راهجځاب ءراوص راقآ ضع هدنرا
 ۷۰ یا رق

 دز دن الناز الماک یری ید لات و ق
 درلنالاغ هاب رارادکح ای رف ینعب هدعدق نامز رپشو
 رب كج وک هلیسا (هروکنآ) ا هربقنآ ) هدننامز

 تسک «هرکص ندکدی هنیلا "رایلامور «نکیا هبصق

 وا رم یسهمانتبصو كس وتسغوا كرهدیا تیمها
 .ردشلوا یر درارپش نلیدبا زکر هلا كح هننرز
 نالوا یواح هاب رلن اسل ناب وب و نیئال ی همانتیصو روک ذم

 رلیلامور اذه عم .ردعاق هدنجما كرېش مویلا هلسم

 لصا «بوسیلوا لوټ ردق یک یدمش ید هدشامز
 اد را: عیها یرکص ندکدیک دنیلا كنهیاقع تلود
 عهد راخ ر هارد هلکم وب بوک دلش کیر
 یواح ید یی هع رفتم رباود هد رپش نورد و هلشق ییا

 ۱٩ ؛فیرش عماج ۳ هلا یغابوق تموکح وب رب

 رب رام زیپ اکو
 ی

 .ردعقاو مکلف نه لوط ۰

 .ردا اورا ی ران اتسوب و هګ

 ۳ ءبول وا

 یس 1و مالسا ی ۸ «یتجم هبدش ر ۱ 6 هس ردم

 4 «یتکم ناییص ۲ قره وا ص وصح هرلن ایئسرح

 هاگنراح لیخ و 4 ماج ٤و ناخ ۳۷ «هنکد

 نک هدتالو نورد صوص الع «بولوا لح رب



 ق ن

 لاس العا ندکیتفت . وب رک سم كن زا كقت نانلو

 ۱ دوا 2 تاولاعا راو نوبدلا ؛لاتنهلغوصو
 | یراهشیش ةبرت كنب رات رح یو ماری یباح هدهرقنآ

 روم جد ینهیطدن ی هدننای یراه ربو مانا هاکترایز ی ۳ ید هکج

 | نیسح مش و یسهرت كنيلو نیدلاج ا یک ینیدلوا

 نلید یاقم رقرقو «یهاکرد كن دنشش نیدلاءاش

 كنیبلح یضاقو نیدلامح دج ندربهاشم ید هدلح

 راسو كند اهفصا دجا تبیطخ ید هدنح راخ رپش و

 . ردد وح وم یرلهب رت كمارک تاوذ

 هاب قوحرب یربن (وص هجبا) ناقآ ندنسی غ

 عساو اک هنسهرادا ناویح كي تردو یراناتسو و

 هدرهحاب کهدنراراوح دربش .ردا اورا یرارباچ

 کلايو یسالعا ٤ ك ره ويم او 8 مو زوا الا ءدومرآ

 تیاغ یرلوص درهش .رویشبش یعون ۳۸ كدومرآ

 قاشموو نوزوا یرلیوت

 . رد راو یناشواطو یدک عور لزوک

 .رد راوشوخو دب ذل

 EEA مصتعمو دیش را نوراه یرهش هرقنآ

 بویمهنل وا هظفاحم یدهسیدا شه وا چ ندنف رط

 را مور هینیطنطسق هن
 هد .یدیشفلوا طبض ندنفرط رلیقوعل ارخ مو
 بوک هنیلا كندشاط ندا روهظ هيما ( رلیخا )
 نورد نیسح جاو نیدلا فرش جا نده ز وب

 ءدادزنسا ندنف رط

 دم هدنراوح دل راعماج یرلقدلوا شا ان هدرهش

 راکدنوادخ هدنسیرعه حیران ۷۱۲ تیام .راردوف

 يمض یرهللوا ی هی دالح د تن رلتمضح یزاغ

 دیزپاب ناطلس با كنلروهت .ردشلوا هیناقع كلام
 ناطلس بولو عوقو هدننایم یرلتضح لوا

 هرقنا هروپشم هب رام نالوا منم یتتراسا كلا راشم
 .ردشل وا هدنسا رح

 اب لا كنيل وطان ۱ ۰ عیال

 یا
 شوق یوط نالوا هع ندقرش

 نالوا هونج ندلاشو ٤« ۰۰ اب رقت هلیاسح یشحوا

 ندا ت عو < ۲۰۰ هرزوا یطسو دح یضع

 ید یمظعا لوط نالوا یرغوط هیونح قرش
 ۳ رقت یسهیعطس هحاسم «بولوا هزنم ولیک + ۰

Ve ۰را >“ یسیلاهاو «هرنم ویک بر  

 مالسا ۷۸۰۰۰۰ رنو هک .ردهدن هدار

 ناتسنور و كيلوتف

 . ردعقاو ملت شو

 ءییمرا «مور ي ۷۰۰۰۰۰و

۰:۰ 

 ا یر ناسل یساج ۱۳۳ نان د هدنرابهذم
SSا  

 ۴ ET ««رزول قلوا نايتس رخ یسیضعمو

 1 هرگدب وا ۲ اب رع

 . -الو هیئوق ًابونح «ساویس اقرش «ینومطسف ًالامش
 . - هشوک یونج قرش «بولوا طاحمو دودحم هاب رثتب
 .رددودعمه ید دایتالو هنطا هدلخ زا هدنس

 . تیالو زکر الثم «بولوا عفترم الماک یسیضارا
 ۱۰۸۰ یعاننرا ند رح ےطس كنب رہش هرقن آ نالوا

 | -اجنس هرقنآ سفن ینعی هدنتهج ییرع لاعش .ردهزنم
 بسک (یغاط قیشیا) هلا (عاط ال۲) هدنلامش كنغ

 ینومطسف ها روکذم ءاول یرلتریص بودا عافترا
 مق كروكذم ءاول .راردا نییعن ینیدودح كنتالو

 كنهوواو «بولوا ترابع ندنسهووا هنایح یس ونح
 ییا هل رامان (یغاط اشاب) هلا (غاط هجارق) هدننونج

 كنب رهش هبرصیقو هدنسیقرش بونج یاهنم كتالو
 یسهعطق ىلوطانآ نو ؛بولوا عقاو هدنونج

 ثكتسالو هلا (سایحرا) نالوا يضرم لا تن رلغاط

 یرهش ربق هلا داغزو و (عاط قآ) نالوا هدنفرط قرش

 تتالو هبا (یغاط كحح) ناربآ یییدودح یرلفاعس

 لاش بص كنس ەبصق موروح هدنفرط قرش لامس

 .نادیعاط ۳ ملی د قرف) عفاو هدننهح

 عقاو هراز ریکدهرف اا كتالوو

 یمظعا مسق كنغاچس هرقنآ یتعی یسی غ مسق «بولوا

 قامرا و .ردهدنلخاد یسسهضوح یعامرا هب راقس

 رب هدنغاصس هرقنآا «بولک ندشالو راکدنوادخ

 نک ندهروکذم تیالو ها «هلیلیکشت هرباد فصن

 اچ (هرقنآ ) ننیا ندنغاط قیشیاو ینیربن (قسروب) |
 - وص دارم)و (وص قوبح) نالوا یرلعبات كوا هلی
 ذخا ر ( وص یرمرق ) هدیغاشااهدو (یب

 -ادخ «كرهنود یرعوط هغ هنن «هرکص ندک دتا

 رورطاب ندنسهرآ كنيرلتالو ینومطسق ها راکدن و
 كتالو .رولیک ود هریکد هرق «هلا لوخد هنلبا هج وق

 -اد یسهضوح یامریا لیزق هجلشاب یرافرط راس
 نالوا هدیقرش لامش قا کلا تولوا هدنلخ

 لوخد هنغاعس هبیسامآ یروص كنساضق موروح

 ۲ ساویس قامریا لیرف

 كچوک قوجرب هدنغاجنس هبرصیق «بولک ندتیالو

 د ود هغام را ات ها



 اهد و كنب راقاتس ه ۳ هللا ی
 ندکد ساقی رفت یدییدودح شال و ینومطسقرد :

 ندارواو هیسامآ «هرزوا كلکود هرکد رش

 هدنما كتبالو هلهحو و .رزک هنراقاتس یا

Eیمظعا مست كنسارجو ندا لیکقت ۔راد ر لو  
 یرہش ریق هغامربا ےسج وب نالوا بوس هتالو و

 هک ءرولیکود رلیاچ قوج رب هدنراقاجتس داخوی
 ربن و بروا ( قاتزبا زن 8

 ۔وص یانوق)و «عج ینیرلوص نوت كنغاجس داغزوب
 .رلبا ذخا جد ینیاچ ی

 قوح یسهراج هایم كنتالو هرقنآ ابجد و

 رلط ولب رلغاط حقن نانل و هدنفارطا «هدهسپ

 «فلعل وا زا یر وجاب دنا نام هنس تو

 كنيل وطان [ رار هلیتالو هي وق هدنړاهنس قلقاروق

 و ؛ردندنرارب نالوا باصم هبالغو طعق هدایز : كا
 ندریکد .رول وا یلوتسم هعفد قوح جد ین

 دهسا رریترآ یتتدش الغو طعف شد یشوا یا 9 ۲

 وب یوب ریمد یوطان آ نالوا روصتم یناشتا ر
 هد رکنادخ هدب رلیا «ندنکح هک ندنسهب روا كت 1

 تجز ردق وا هدنروهظ كنامسآ تفآ رب 4 و

 و وا تبنم یسیضارا اذه عم . رد زسهیش ج8

 .رولوا لصاح تکرب لثیک داس روت 8
 بول وا تن تباغ یسووا هنایح صوصخ 2

 كي زو جاق رب هسل وا قحهنل وا راعاو عرز ق 3

 -وا قوح ید یرااعرم . ردیفاک هنس هشاعا ال

 هرصهراو < ردیلت رک ییاناویح راو مانغا 6 د

 .یدقجهلوا قوح ك «یدیا هیلوا فلت هایتفآ رف

 زفک وت نوحما تیالو و یرلیک كيتفت صوص ا يلع

 ايو لوک هقشپ ندهعونتم ٽابوبح .رد هاعرس و
 .ریشیت یعاونا درءومو تارا
 فرص «بولوا تعارز یتیلوغشم هجاشاب كنيلاها _

 ؛یلاخ یمهم كا كنهیلحم عیانص .ردقوح ید یو

 بول وا یلاعا هداتسو ملک

 ضع راس N لاش هلا لاو فوص لزوک
 روبشم یجد ی هم رب دصاب كن ب سحیق .ریلیای ید 9

 وا جارخا هلتیلک هرلفرط رناسو هلوبناتسا «پولوآ
1 

 ندکبتش ه دو رقنآ سه
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 " | اشع راشاب هدنلاح هبجزکو ريك 4 هک 6
0 2 7 

 ق نا

 «هدهس روینل وب ران دعم قوح ك هدشالو لخاد .رولل

 یرلن دعم یزوط ایق ِه ناھ

 .الو نورد «یقرول راقیح هلتیلک «بولوا قوح كب

 ید لیک هتک 0 ا اوو هدش
 . راقبح

 . ردهدقمال راقیح یر

 مسقنم هغاخس ترد یواسم ريغ یتیالو هرقنآ
 یواس نامه ندنسه روا ییالو قامربالیزق «بولوا

 زکلای یسیبرغ مسق «هدلاح یکیدتیا مسقت همس ییا

 ريغ هن یسیقرش مسقو ؛ رویدیا لیکشت ینغاج“هرقنآ

 هدنتهج لاش قرش «بولیرآ هغاعنس جوا یواسم

 هبیصیق یسیونج مسق «داغزوب یمظعا مسق نالوا
 .ردن رابع ندن راقاعس یرپش رق ید یس ع مسق و

 قلسالک 1 e تر وص هراهیحات و او 4 راواعس

 یدلروک ح ایتحا هیت آ لودح نوا

 هیحان اضق قاجنس

 سوناتسا هرقنا

 لدوک شال
 لینابط الب
 رب ز

 یزوا زم
 هر

 نرو هطآ :
 راش هرق یدازابکی

 یا رس لزق

 ل

 : دابآ قیچ
 ةا 5 1

 تا هنایح ۷/۹
 لنز, جش ]

 یزوب نوک راص رفس
 «Sj د

 لییغا نویق
 ناریو روقچ ۰ 0
 یجوروق قعجاخح

 نویامه *یروق
 (یربوک قآ )

 ناخ والعن
 رابوش دابآ ناب

 دایآ ناسح ۱

 91 ر ۱ (قوازوب) داغزوب
 نوقروص

 غاط قآ نایلزاغو * 1

 مروچ داغزۆب
 ٣ قادو) لروقنس ۱

 ولناپس (یز وا
 مارهب راصح هرق ندعم /

 شاتکب 5 8 یرهش ربق ۱
ELSرکود (یعاطكييچ) هیدبج  

 روج نیکسک ۱ ر درک

 هب مصیق

 راصح ۵ رد وص هيا | هب ے3

 هرتس وک ول هود ۳



 ق نا

 هنفصن نامه كدتبلو هرقنآ .یغاجنس ۱ از
 ترابع ندنسب ع مسق نالوا برق

 ودح كتبالو ندنفرط برعو بونج و لا «بولوا
 یرپش ربقهلیسا رم قامریالیرق اةرشو «ردد ودح هی د
 .ردشل را لدن ا

 رب هدنفرط قرش زکلاپ «بولوا هدنلخاد یسهضوح

 ندقرش .رولیکود هغامربا لیرق یرلوص كنبرب رادقم
 ۷۰۰ اب رقت هلیاسح ووا شوق لوط نالوا هرغ
 سرقت هل اس وا هن یطیع نالوا هب ونح ندلامشو

mS 

 یعش لاش نغاعس . ردهرتم وليك میرم ۳۰و

 یسیونج مسق «بولوا قلغاط
 ینیدلشالک ۲ ندلودج یکهدهفنآ هدام . ردن رابع
 مسقنم هب هیحات ۱۸ و اضق ۱۱ قاس و ءهرزوا

 یسهرعطس 2 6

 ندنسهووا هیایح

 - ابع ندسوفن ۲۱۰۰۰۰ (ب رفت یسلاها بولوا
 كرات وب هک ردنر

 دردم السا ًالماک یروصفو

 ید وړو نایتسرخ یردق ۰
 ۵۱ هدنلخاد قاعس

 هدشر ۲ هسردم ۵۷ «ریسص ۹ فیش عماج

 یتکم نایص نایتسرخ ۸ و مالتسا ۱٩ «یتحم

 بيرق هنفصن كنالو هععسو یاصعس و . رد راو

 ؛بولوا هدست ر رب هعدوق ءهدلاع ییدلوآ
 ناه كنسهووآ هناعح نالوا هدنتهح بونح هدو

 راس .رویک یرایا ندنسفل وب هدلاح رب نوکسمریغ
 [.هل روپ تعح ایم هب هفنآ هدام نوعا تالیصت

 | هرقنآ
 نکس )اردن زا ندنس هیحات سوناتساو ندنراراوح

 كنغاجسو تیالو هرقنآ .یساضق

 هل رهش ه رشنا بول وا یساضق لکم

 یواح كناضق و هقشب ندنرېش هرقنآ نالوا تیالو

 و .ردراو یسلاها ۱۰۰۰ ًایرقت كنارق ینیدلوا

 غاب ءَ و هدنتل 1 وص یسیضار ۱ نکا كیاضو

 .ردقوح ینالوصحم ءربسو هویمو یراریاچو ناتسوب و
 هک «ردرېن رب هدنتیالو هرقنآ .یربن 0

 هدننهح ونجح قرش كنم رهش ه را

 ندنناب لروکذم رپش هان اعت ندنفاط الا عقا و

 دارع) هللا (یوص قوبح) ندغاص «هرکص ندکدک

 «هلبا ذخا رهرد قوح رب راسو ینیرلباچ (ییوص
 ۔وط كل هرم ولیک ۱۳۰ اب رقت «قرهقا یرغوط هغ

 ین ه رق ( لو وازاب ) «ه رص دنا رح ر هقيشال

 رب كر و .رولوا بصنم هنغامربا هب راقس هدنت]]

 راس]

۳ 

 ۱. رس كیلاها هکلرک ندنصا درپش .قر |

N 

 ١ یس ەر ترا «یسلاها ۱۱۰۰ بولوا |

 ۱۲۳۰ هبصقو .رد راو ییالوصحم لیخ هدرراوحو ۱

 ریل هقرایاد «بولوا سیسأت هدنسیدالیم میرات

 (هنولیش) عبات

 اب را هللودح ندنتسوا كنبرهش هرقنآ ییوص رادقم

 | ی“ هد نیر هاب «رارب 4عفد ینیراح ایتحا نالوا

 ) )Ank1am.او هدنلامش كنهیسو رب .

 ا( «النس هطخ (اینارمو) عق ً

 زکرم هک ایالتك 

  ۸؟ درو هدهووارب قل هدننسرغ لاع هرتمولیک

 «قردلوا هدلع ییدلک ود هنغامربا (ردوا) كښ رېن ۱

 عقاو هد راقوب هزنمولک ۸ ندننصنم كغامرا روک ذم

 | مالقا
 رد هبصق را یدک ضد هدنتل ایا

 یعدق رهش (نیعسوغ) نالوا شلدبا بیرخم ندنفرط

 :ردسس وم هنن رزوا یرلهارخ

 سولراق ناس هلرکیدمانو (4010) ۱
 هنت ر وهج ليش , . (841 (۵۲۱09)

 رب نالوا یرگکم كنتلایاو هريزج

 4۸۵۰ «بولوا مقاو هدنجما كوق رب هک «ردهبصق
 «بولوا نماو ظوفم نامل .ردراو یسلاما

 قوم رب كرلیک ندیک هت اس هللا هدنرریکد بونج

  2 Eردق وح ك .

MartiÛs ۸9-۰( — سویی رام 1 

 سوم  (cusید رد اتش رهش امور

 ٩۱ ۵ نا رات 16 ۰ دالیلا لبق «بولوا یرادکح
 وا یورو كن (امو) و ؛شمروس مکح ك دەن ران

 دشیفیح هتخحم هرکص ند (سولول) «بول

 ءرواصتم ماوقا راسو هلرلنبنال هوا رادمح رب
 ییامورو ؛عیسوت یتساکلوا ؛بودیا هراحم هلا

 هلتسن هنمماو یتسیرپوک (سویجل؛وس) «ك رهت ویب
 .ردشم ا اشنا ینیرادنب وص نلیید (ایی رام)

)4n003( iهد راطس و كنايلاتا  
 : اتر ندنرلتلایا یهطخ (هش رام)

 رواکنح هر

 ون
 یربکد قیاپردآ هک ندهلکساو رهش رز نالوا یکم

 ۳۰۳۷ ۲۹ و «هدن رزوا كنوربرب شعاازوا هنحا

 عقاو هدیقرش لوط ۱ ۷۲ ٩ ۰۳ لا لا ضع

 ۱ راد لاها ۳۱۲۷۷ «بوئوا
 هدنرکیدو ینهعلقرب هدنجوارب «بولوا هدنلکش هرباد
 . «راط یرلفاق وس كرش .روینل و یشاسیلک كوب كأ



 « رد راو را لیخ نو و هع و س

 دش دمآ رلیک قوح كب ارب لغم وا كچوك يلو
 ندفرطرب لا الاغا لاش نر هن وقنا .راردیا

 - ص هللو ریمد هلا امور ید ندف رط رو ا

 کیا «یرازتسانم قوج رب هلیساسیلک نوا .رد

 یسهیموع هينا راسو یتکم جاق رب «یسهناخ ھ
 ی درد نوا یرکید ه( (نایارب) یرب

 . رد راو یرفظ قاط ییا «هرزوا قلوا ص

An) AS۸10۲۵,  
 و e هووه 1۴
 (هووه) هک «ردهعساو ٌةطخ رب هدنطسو 0

 نالوا یزکرم كرانوب «بولوا یتطو كموق نل

 هطخ و .رونلوب هدو ید یربش (هوراناب 7
 یساوه بول وا عفش ردق هزنم كي ندلحاوح

 E ا یک ینیدلوا لد
 . رد رادل 3

i 3هناقسوط كنايلاتبا (۸ع12۲)) ۱ یر  

 .اصضفو تلاا وا هدنسهطخ

 یدنسقرش لاش هرمولیک ۱۸ تالاا رکے و هد

 ۳ عقاو هدنکنا كنه رب هدنرانک یرپن (هراوو

 .ردراو یسیلاها ۷۰۰۰ ءبولوا هب

KE 1 رخروم هسنارف ۳0 ۱  

RAE E ES 9 

 . ردشع |تافو هد ۱۸۰۸ و «شعوط هدس راد هدنح را

 یخ ران هسنارف ینیدلوا شمزای هنیرزوا دلج ٤
 ةنمزا «هدهسيا شلتوط ربتعمو عرف تقو ۰

 هدع «هلیسم وا لوقش ريغ كننایاور ی هدنقح همر اق

 .ردشفاوا كر 2

Anquetil - Du -( | ° ET 4 
  زلافنآ ۱ ںرور ود لب 9

 1 ۱۷۳۱ كدالیم :بولوا یردار تک
 ةهئسا .ردشعا تافو هد۱ ۸۰۵ و «شعوط دنر

 یسرافو رع ٣ «بولوا ندالع انشآ هیدیقرش

 ۔ارجا تایلعو ؛شعا لیصحت هدنروص لکم شیر
 -رکسع و 1 «بولی زاب رکسع نوک

 ناتسدنه «بولاق هدرلاروا «یخد ی

 نیا هدندوع ههسنارف .یدا شع رک وا ییرلن 1

 نییعت هنکلج زبم هیف رش EEE هنغلاضعا فرات ۱

 بقاعتم «نوحما قماشاپ تسبرس .هدهسیا ۳

۲ 

۰:۳ 

۱ 

 و نا
 ردق هب رهو ؛شعا تلزرع رایتخا «بودیا افعت_سا

 یشاعم نانلوا صیصخت هنسیدنک «هدهسیدا ربقف كب
 .ردشمروس رع رب هناراکتعانق «بویعا لوبق

 توقع اه نت ا دره 9 ۷ یه اس اش ناتسدنهرب

 رش ننناوق »و یرتا رب لناونع « هیحم راتو هیفارغح

 (اتسوآ دنز) یک ینیدلوا ییاتک رب هلناونع « هیق
 سدقم مان (دی) ین (اد و) كن راینمهارب دنهو

 رب نانو هدیس راف كنب رلب اتک

 رب اهد قلعتم هقرش هو «شعا هجرت هب هح زمن أ رق

 لیتکنآ خروم نالوا یردارب .ردشمزاپ زارنا قوح

 .ردشم زای ینلاح هجرت كنون

 ] نکا
 - اش تهج كنهيسورپ_(۸۵801)
 ایا ناتسلوهو غیوسلشا هدنس هبل

 «قرهلوا بی رڌ هقرش لحاس رک اب تا كل

 عقاو هدنسهرا یزفروک (غ روبللف) هل رب (یالشا)
 ت رعه هب هرملکنا .ردعماح لاها ۳۸ ۰۰۰و

 در (لغنآ) نالوا شعا ذیل وت تم وق رلکنا بودیا
 كروڪذم موق ید یمسا «بولوا یسیلصا نطو

 هلن اسل هقراعاد یسیلاها کیدش .ردذ وخ ام ندنعسا

 . راردملکتم
)Ankistr1(هنیک ا) كنا و  

 0 هد نفر وک 1 یرتسکت آ

 ات < ۲۰ تولوا هطا كح وکر هدنتهح 8

 .ردراو

 dK (Angey - Kyoung) |غن 3 1

 تنلحاس (ناقارا) هد شرک

 هطارب ه دنلب اقم یصتم كنبر + (ناقارآ و هدنسش راق

 وا مریم ولی شم تارد شرط ها هی

 روتس هلرلنامروا یسیضارا نالوا قلغاط بول
 .ردیلاخ ندیلاهاو

 هتسهدام «رومات۲» | و ۱ روما

 ] .هب روپ تعحارم

 لحاس كناشرفآ ۳ 9 ۲

 كنز )۱ نولو

 ی ردهطآ كحوک رب ا ای اہسا هدلختاد

 هدنسف بونح هزنمولیک ۱۸ ۵ كنسهطآ ( سنرپ )

 «ه دنساب ونجح تبع ه ید ولیک ۶ ۷ ۵ ثنرصنم (نواغ)و

ON ENE۳و یونس شرط ی 9 ها  

EEE OEE OR 



 و نا

  ولیک " یلوط نالوا هونج ندلامش «بولوا عقاو

 ج وا كنو «قردلوا ترابع ندغاطرب دطا ۰ ردهزیم

 .هورذ شتا» ییعب (وغوف ود قی) یرب ندنسهورذ

 یره هدن روصرب بیرع «بولوا فورعم هلیمات « یس

 ۔هطآ .ردکسک و هزم ۱۰۰۰ ند رحم یاذح و لکشلا

 یسیلاها «بولواروتسم هلرانامروا یرلفرط رنکا كن

 ۱۷۱ هطآ و .ردنرابع ندیحز ردق ۰

 طبضو فک ندنفرط ریل ریکترو هدنسبدالیم ځی رات

 رارب هلیسهربزج (و ودنان رف) هد ۱۷۷۸ «بونلوا

 .ردشفل وا لر هیایاپسا

(Anubis, Aného) EE ۱ ۳ 0 
 ندنس هذاک ہلا رابسصم یکسا *»

 وا) هېل الاونا نالوا هاتک-ندلیاو شنوک «بولوا
 لند ناسناو «عز یلغوا كن ( هتفن ) هلا (سیر ز

 دع ندنرللک وم نهج .یدرونلوا ریوصت لشاب ك وک
 «تراظن هوم و هنل وحم هب هک كل زودن وک «قردنلوا .

 .یدردآ قوس هت رخآ یاوما حاورا اوکو

(Anouda) ۱ 0د رفنم هد رک طیبحم رحم  

 (وروقیاو) هک «ردهطا كحوک رب

 وک ۳۳۵ بنر رس

 «عقاو هدیقرش لوط ۱۱۷ ۲۷ لا نوک ع

 ۔اج لاها ردد ۲۰۰ بوسنم هنسج ( ایسنیلو )و

 نادوبق هدنسیدالیم ځرات ۱۷۹۱ هطآ و .ردعم
 (یرش) ادا «قرهنلوا فشک ندتفرط (دراودا)

 .یدیشغل وا هیعس

 -رهش كویب كا كنهقیعلب ( ۸۲۵۲5 ) 1

 ی
 ۸۵ درحم لحاس «هدننیع لحاس كنغامربا (وقسا)

 یدنلاش هرم ولیک 66 كاسکوریو هدنقرش هزنمولیک

 لوط ۲۳۸ ۰۵7 ملا اش ضرعم ۲ ۳ ۳

 یض عو ۲۲ هو رېن لوط كرېش .ردعقاو هدیقرش
 .ردراو یسلاها ٤۹۸ ۲۰٤ «بولوا هزم ولیک ۱۳

 ۔ وس هجلسابو نیزم یسهینبا «بولوا رهش رب لزوک
 .اسیلک یسهیا روهشم لا .ردیظتنمو شبنک یرلقاق

 «ییارس رب صوص هلارق «یسهراد هیدلب هلبر
 ار دا کم اشک :ردینس هناعهزونو یسور اپ
 ندکسک و مرم ۱۲۳ یسهلق رب ك (ماد رتون) نالوا

 ماسر هدنسه روا بول و نادیمر شینک هدنکوا و

 ۱ ونآ . رد ز وکم یلکیه و 2( ور) روپسم
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 دلوا یتیمها وب ارو آر هح رکسع لر

 ندنفرط تراان و لوپ یس رک اصوصخم هبهب راحت و
 داد و
 (وقسا) .ردراو جد یرلناهلو ض وح د دعتم ش2:

 ۲ یف رع ردو هزم ۶۵۰ هدنکوا كاش كنغامرا

 «بولوا یگ )او را مرام ۱ 4ا ۷ هدنلاح رذحو

 كب ییانص .راردیا دشدمآ یک ردق كيب نوا یونس

 . قلی ویق هسه و رلشاط تیفیذ «بولوا یرلیا
 ۱ ینیدل وا شا قرت هلیس هدایز هد ریش و یر ڭا

 شو «روهشمكی ید یراډتناد هل رلشاق كسا تک

 ۱ ناف « هحوح «یلاخ « تا رکتسم عاونا «نواص

 ك یر هناخابد و یرلهش راف رب شو لو «هعصاب

 -وا اشنا زوواوو رایک لیخ هدنراضوح . ردقوج

 .راشیا هع كی هجن هدنسلج درهشریافوو «رونل
 کیا صوصحم هبهسیفن عیانص یرکیدو هنونف یرب
 ددعتم راسو یتکم حارح رو هبرح رب «یسایمداقآ

 ا اربح
 .هقیعلب (Province J An vers) لا یا

 - الایا لتیمها لا نکل كحوک لا كن
 كنف ندنفرط قرش لاعشو لاش «بولوا ند

 ایا راس كنهقیعلب ندهریاس تاهحو هلیتلایا (نابار)

 (نابار) ًابوسنج «(هردنالف قرش ) ًابغ ینعی هلبرتل
usدودح .ردطاح و د ودحم هل رلتلایا (ع روبهل)  

 ناقص سیا (وقسا) سەي
 4۵ یضعو ۵ برق یمظعا لوط نالوا هغ

 ةحاسم هرتمولیک عب ص ۲۸۳۱ «بولوا هزنم ولیک

 رب هک رد رو اقا فا ۰۱و ینیعطس
 تكنايد ءهلکشود یشک ۲۱ هنشاب هزام ولیک عبرم

 ۲۲ ءاضق ۳ تلایا و .ردندن رارب نوکسم هدایز كا

 ۔اضق «بوسلوا مسقنم هب هبدلب و هد

 ۱ .رد راهبصق توې رولو هنیلام رونآ یرازک م كنبرل

 ضه و قلم وق بول وا قعاو زود یسیضارا تتلابا

 ندنن ایغط یعامریا (وقسا) ءیک ینیدلوا قلیلاچ یرارب

 كنيل اها «هدهسا هدنروص قح هنل و هدنتلآ دم اعاد

  رادس لمم هغامریا هلیریغو یس نالوا هداعلاقوف

 . هطزوک یضارا «بولیجا رلودج هفرطرهو «قاتای

 ۳ .ردک وی كن یتیمها ید هعجیانصو تراش

  لمکمو ددعتم هدتفارطا «بولوا ىلع مکعتس كا
 لا وص لاحرد ند رېن تقو ییدلنتسیاو یتاماکعتسا

 . هیرح ننافس یک ینیدنلوب یغدنخ رب ریلی هاب ریدل وط

 ی رس دا

rC SST ar 
ITE FERES 



 ندنعاونا كن هی ز تای هن تب «نوتوت

 ثرابع نددع ونتم تاب اب نایاراب رس تن د

 .ردروېشم كب جد یراریغیصو اا «ب

 «بویلوا نایتشعا رو یتشیعم هیجاضاپ كنیلاها ي

 . ردق وح كب یعاونا ك رلهش راغ «هلغل وا ن

 (شد را ) كنهسنا.رف (۸۵۳۵۵۵]) یانو 17

 هدننساص3 ( نون رو ) هد تلای 9 ۲
۴ 
 هدنسب ع بونح هزنم ولیک ۲۸ كنيربش (نو و 7

 اھا ۰ بول وا رهش رب یک هیحات ۾ و

 یواح یدلج ۱۳۰۰۰ یوا بو ر «یمل

 9 «یسهط وا توام و عیانص ست 7

 هدنکتا كنه ۶ .ردراو یس د ربح تا

 یسه رظنم «بولوا مقاو 6| كاچ كج رک ق 9

 «بولوا قوم برح رب هلیتقو .ردلزوک تیاغ
 عوقو هدننیب رلناتسنورپ هل رلکیل وتت صوصحمل ا ىلع

 هددسیا شفلوا تب هاتاعفد هد زر

 .ردشف وا راعا ندیکب هلی ربغو یس تن

 «هحوح يک نی دلا رویت ی 6

 .ردزاو جد یرهش راف راد كلبا پیا « تن

 «هدلاح ینیدل وا یربهش موم لاو كوي كا كتا

 .ردشمامهنل وا دانا کا < هلییسح قفل و هد ات ک

 یسأر طقسم كن (هیفلوغتنوم) ندا داحا ینولاب
 ۱۷۸۳ یسه رحم كليا كنهروکذم ةعیدب :پولوا

 یدحومو ؛شق وا ارحا هد رش و ۱ و هدنس دالپم 9

 ۳ 1 دا قسیلب وایم تروا ك رېش هنن های

 ۳ «بول وا ندنن ویفارعح روپشم بس 3

 ر كلارق ندهمراو هنشاپ ۲۲ .ردشا ت

 هقیتع رانا بولوا رهظم هنناونع نوار

 .ارغح كنسایمداقآ نونف ارخ مو .هفلاضعا سای هد

 لکم ییدتیا مظنلو هاب رلدج رد لوط و ضع کی تی
 ؛راتمدخ نوح كب هنایفرت كابنارفح )۲

 نیزاهطی رخ یصعو نانو ااا ص8
 دلج جوا :یرللوبقم كا ثنیراثآ .ردشعا حک

0 
1 

4 ٩ 

 | هد۱۷۸۲ و «شغوط هدسراپ هدر ات 3339

 | نییعت هد هفلتحم لاح .یدیشغل وا بص هن روهآم ۷ 5

 ا 719

 کیو کسا » <« یراهطیرخ یخ رات امور هل دق
 ندنفل روطاربعا برع هداوروا » 6 یاتک رلسایقم
 - نانو تییئو نيج » <« رلبتلود ندا لکشت هرکص
 هدندح و هم دق لاوحا لرصف> 6 یسالطآ ناز

 دلج اوي (EELS ٨ .ردرارا یلناونع ا

 . ردشع وا سد هنن رزوا

(Anne) ۱ Eتعحارم هنسهدام « انح « |  

 | .هلیروی
)Ann€ ComMnen€( e 1هبنیطنطسق  

  ونینم وق سیسکل 1 ندن رار وطارءعا مور
 «شن وطهدنحم ران ۱۰۸۳ كدالیم بول وا یربف كس
 «هرکص ندننافو كنب رد .ردشعا تافو هد ۱۱6۸ و
 یاروفکی) یبوز ءهلطاقسا یاسونینم وقنای) یردارب

 را

 ۳ بویمدلوا قفوم .هدهسیا شعشیلاچ هسالحا

 ءبودایعاس رصح هنایداو مولعو «شب اکح هرتسانم

 ردد وحوم مریلا هک «ندشمزاب یک را ی ر»
 (Anne de France) — یهسنارف ۱ 1

 یربق كنبیول یحرب نوا یلارق هسنارف
 ۱۶۲ ددالیم «بول وا ینهریشمه كلراش یح رکسو
 .ردشخ ا تافو هدنح رات ۱۰۲۲ و «شعوط هدنح رات

 یتیدل وا یسهقود نو رو شم راو ه (ریی) یچکیا

 تماودح ا e یوابص كن ردارب هدلاح ۱

 (نایل روا)و
 ضعب نالوا شا نایصع شا یتسایر تكنس هد ود

 شا ه رادا نسح یهسنارف هل تفص

 ریسآ یهقود موڈ «بودا برح یراق هن اکداز

 .ردشمریدنلو» هدسح هنس یکیاو «شع وط
(Anne de Bretagne) — یایاتر ۱ 1 

 و سی ارد و Hh rE اب او ار ا ی

 هدنح رات 1 ددالیم ءبولوا یسهن را وو یربق

 «شوط

 ااا هب هسنارف كنهیات رب «هلغب راو هل راس ی زکس

 نالو عوقو هب ایلاسا كنجوزو ؛شلوا بس هنق

 .ردشعا هرادا نسح ی هسنارف «بولاق هلیک و هدب رفس

 لارو هسنارف .ردشعا تافو هد ۱۵۱ و

 .ردشمراو ول یعکیا نوا هدننافو كلراش
iیرام ۱  — (Anne de Hongrie) 

ESL1  
 ینحات ناتسهجو ناتس راج هدنسد اليم خرا ۱ ۷

 كن هایوو شم هربداز 0 هد اند رف (ES یسەج وق

 ینهارصاحم ندنفرط (یکسلوباز) یسهدوو وو (لدرا)
 كد الیم .ردشتسوک تراسح رب كوي هدنس هوقو

 .ردشماأ تاقو هدهغارب هدنح راب ۱ ۵ ۷ | مرا » ۲ عدق یایفارغح » نالوا بن سه هشرزوآ



 و

 Jlj — (Anne d’Antriche) وآ
 یسهجل ارف هسنارف

3 
 .یدا یرمق كييلف یخج وا یلارف

 اا سا «بولوا

 ۱۶۰۲ كدالیم

 یحزکسیلارق هسنارف هد۱ ۱۱ ۵ «بوغ وط هدنخ رات
 و كن ول ىح زوقطو « شهراو هب یی ول

 كن (ویلش ر) ) هدنعغلغاص كنس هح وق

 قلوا لخدم هلالتخا ر «قرەلوا فده هند سح

 ئ و تل وا

 .دح وق .یدیشغل وا سج هد (شاغود لا و) هلیثممم

 تعوکح اب هل تفص یسهیصو كنلغوا هدنناف و كنس

 (نرازام لاندراف) یروما قثفو قتر بو لوا

 هلالتخارپ «نوچکیدتبا میلست هنیلا كنيبنجارپ هدنعما
 قفوم هغم رب دصاب یالتخا و .هددسیا

 .ردشعا تافو هد ۱۱۱۲۰ و شوا

 هرلکنا .یسهجلارق هزلکنا (۸۲۳0) / ۴
 ؛تولوا یرمف د (قاز) کیا یارف

 ANV «شعوط هدتنخح رات ۱۳3 داف

 شلوا بس

 سن رپ یردارب كشلارق هف راعاد .ردشعا تاقو

 كيابرام یە رشه كوي . یدیا شع راو هح روح

 دا رط رریاکنا هدنناف و كم و و یسهحوف

 هزیلکنا هدنخ رات ۱۷ ۰۲ «قرهش وا توعد ندند

 یجح وا

 2 (ع وری رام) ند رالارمح وندننب رقم . ردشهقیح هنت

 هداعلا قوف EBL كن ها رق و راش ر فظم ینیدازق

 (تخروا) مفاو هد ۳ « هلکمرب و قنور رب

 داشا ینکح هن رلتلود انوروا نوش هدنسهدهاعم

 اچ هکعا دهعلو قاز یححوا یردار .ردشعا

 كنهجلارق و .ردشماهلوا قفوم هدهسیا یش
 نوحا ایحوتسا هلا هرغلکنا هد یر ندنرارتا ویب كا

 هلیماع هلا هزلکنا ییایحوقسا «بوحآ وتنلراب كنرب

 هدننامنز كنوب یتامیدا زیلکنا ۱
 . ردشعا قرت هداعلاقوف

 هیسور (۸۲6 1۲۸00۲۵ ) هووناوبا | ۳

 وزنپ یحرب «بولوا یسهچ روطاریعا
 ۱۱۹۳ كدالیم .یدا یربق تكناوبا یردارب كن

 رقم ۱ کاتونف ۱۷ اش و ر درا

 ا دیح ون

 هد ۱۷۳۰ یدلاح یییدل وا شراو هنس هفق ود هد ال

 وا هنت هیسور «هنیرزوا ینافو كنورنب یجکبا
 یلود روما هرادا مر شه رول

 تحس ك نیل نکا «پبودا ماست هنیلا ا (نربب

 عاوا هنهات كن و موڈ رم «هدلاح یتیدلوا نداق 8

 ,ردشعا ارحا ماظم

 ..ود ناز) ندنندب رقم

E 

 .ردتدنم اهد يسيضارا ۱

 .ررولیکود ر (ولمرو) هد ف الم نالە زەم ۱

 - ت
۰ ۷ 

 ۱ جوک كناپالآ (۸۳۵۱۱) اما
 هبلا) «بولوا قلهقود ر 1 0

 سورپ فرط رهو عقاو هدنفرط ییا كنغامريا
 غ ییا یساکلا كتموکح و .ردطاحم هلیغا رپ وط

 ولیک ۷ هدنرهرآا تولوا ثرابع ندهح راب یواسم

 هحاسم .ردشمرک یسضارا هیسورپ هدنتعسو هزبم

 ren «بولوا هرنم ولیکم برم ۲۳ ٤۷ یس هيعطس
 1 ۱ یس هع وج تئیه كنهعطق و .ردراو یسللاها

 هلا N E شرع ۵ ۷ ها ۰

e Nه «بولوا مقاو هدنراهرآ قرش لوط  . 

 1 «تس ز نع ) یدرد كران وب هک ردیقنم هب اض ق

 . ی هدنتهح قرش (یرلاصق غروب رب «نوک «ناسد

 بغ (یساضق دتسنلاب ینعی) یسینشیو «هد هح راب
 یزکر م كغلەقود .ردعقاو هدهح راب یک هدنتهح

 مق كفلهقود یغامریا (هلا) .ردیرهش (ناسد)

 1 تكخامرا روک ذم هنن . ردیا دحا ید ییرچ (هدل وم)

 ۲ مىق كفلهقود هسیا یرهن (هلاس) نالوا ندنرلعبا
 1 هدنح راخ كل هق ود «هرکص ندک دا قس یتسدب ع

 قعلآ هرزوا تیموع یسضارا .رولیکو د هب (هبلا)

 | هلراوک كجوک یرلتهج ضعب «بولوا قلموقو
 بغ زکلای .ردروتسم هلرل بلاچ هد یرارپ ض و
 | «بونلو رانامرواو رلغاط كح وک ضعب هد نتهح

 .. قریغویس كنسيلاھا اھم .

 | هداروا «بودیا قش یی وط هب رع ندقرش ینسیقرش

۱ 

 2 اه نوت وت «رونک نا «تایوبح هدنس باس

 1 . رلپ رب دشیش نو وف رادقم لیخو « رول وا لصاح

 نڪ .ردهدن رهدار قرام نویلم ۱۸  قراصمو تادراو

 E E هدایب یالآ رب هلو اتالآ

 نادناحرب یا ی اع كن رهقود و سرت تلا
 ها هنن راق یعنکیا یسهج ر وطار | هیس ور بول وا

ESE 

 قو-ح ر شع راق هد او نادب اخ اور وا

 . رد راشفل و ب وسم هبادناخ و یجد ۳

)Anhanduhy) ۱ ۳ااا (وسوونام) اتنایلبز ] هد دنا 1 ار ما| و  
 3 « لوس ) یر هک «ردراو دم کیا هدنسهعسا و

  یسیکیا «قرهنلوا قیرفت هلیتفص « كج وک » یرکیدو
  ولک ۱۰۰ ند زر رب لناعبت ندنغاط (ونالاغارس)

 دته بوذح كنيح ۱

 ]ی قرش ل (یومآ) هدانا (ن



 .ردراو اها ۳ رب هدنس

 كنتکلع مایس هدینیح دنه (۸۱۳۲) اا ۹

 ها لاش ضرع ۳ .دنفرط قرش ك
 یسیهام دیص روا و دیش لو ۴*0

 هلغتوا لزوک یساوهو ؛ردقوح یوم

 لع اوه لیدب ندنفرط رایلاپوروا یدرارا و

 .ردشغل وا

 ندنسا رعش لنامع یرعه رصع ېچنوا ۱ ینا 9

Nهداز طربز ءبولوا ندناض "هصز و  

 فقاو هب اتش مولع نک * .یدیا روبشم هلکغد ۱

 شم و یسالتا هن ویفآ .هدهسیدا رهام هد شو

 ید یناماسو تورت .یدیا راو یتهنانونجم راوطا
 قاشو قیدصای .ردنم ندروس «هلغلوا هد

 هبابحا ییدنا توعد هلزای و زا كيو «ینیدناللوق

 -روهشم یکیدتبا ماوس بونج و نوا یزد
 وش .ردشقا تافو هدنسیرجه مرا ۷ ۳

 - وذندی راهسا لج ت
3 
 هدتحالم ماقا كهسراروص ربخ ندشنایم ك

 وب ردلب هيا رب راشآ هرولب هوک یسهن وا 3

 ناوجوت رب یربت ند هینامعیارعش هن | یا ح
 سزبسد هننافو و تدالو رات بول وا

 : ردندن راعشا ةلج هعطق وش

 ددوربا هرزوا منیبج حول زوکعاص شلزای
 رد وزاپ هراق رب ا مهایس تح مد

 هنابوخ نوزوم دق ردلیام ولکداوش لکوک

 .ردوص رقآ كنانعر ورس ره هنیاپ كجروک

 ندر راد ناتسنمرا سا ا
 یسانالوا شف وب یا ك (ینارکب)

 ۔رش بونج هرتمولیک ۲6 كصراق هک ؛یدا ربش و
 «قرهل وا هدي ونح قرش كنغاط (زوکالا)و ه كم ق

 ۱۰ ۵ كدالم .یدا عقا و هدن رانک كاچ هب رآ

 هنس ٩ بوک هنطیضدن كنغل روطاربع امور هدنحم را

 . ردشمامهل ا

3 
0 

aزاناو یی روک < «ییمرا ءنا را هدیبو ؛ شفلوآ  

 رات ۷۱1۹ ا بوک هةتا كنب رارادمکح

 ندضرا تکرح ر لتدش نالو عوقو هدنسب : ۹
 . ردد وشم یر هارو م ویلا .هلغل وا بارخو : 8

 | نایآ
Palهد د الی سهع ید نواو  

 | ۔ر وک مایس هک «ردیسلکساو هبصق رب

 ا ۷

 ر نانلوا روصت ا اقیرمآ هلا N هدلامش أ

 |, تدنقر ا هرکص

 ک ءردلوک كج

 یسوا یزاغو كرب هک ءردعا نلیرپو هزاغو
 . ردلفحم

 یو انهدایلاتا(20 1۸80۸ 00)یوک ۱ وئانآ

 - وک رب هدنن ع هزیم ولیک 1 كن رهش

 ارمخا بول وا لدبم ندنعآ نااکرب هک

 ك وک » روپشم هدن راتک كلوک وب 3 رک

 .رولل و « یسراغم

 (Annibal) لعب لآ یس ع وط 2 9۹ 1

 یرارادرس رویشم كا دل را یلح ات رق

 ۲۷ دالیلا لبق .یدا لغوا كراقلیما «بولوا

 هرلیلامور ؛نکیا قجوج اهد «بوغوط هدنخ رات
 - وا فیلح ندنفرط یرد هتموصخ یارحا یشراق

۰۰ 

 ھا (لع ردسا اب و) لابور سا یسهتشسآ ۲

 و هده رام هنس جوا هدایاپسا هدنتلآ یسهدناموق

 ۲۸ :هشزووا یهو بلا یوم 2 ری
 حب كن رکسع جارق نوت «هدلاح ینیدلوا هدنشاب

 ید وهع نالوا هل رلیلامور دل وا باتا هنغلراد

 ۔اس) نانلو هدنتلآ یسهاج كنامور «هلا ضقن

 طبض هدنخح را ۲۱۹ دالیلا لبق ینیرهش (هشوغ

 هدنبشا كنامور یرلیلامور «ربارب هلکشا بیرخن و

 :هلرکسع كيب زو «هلینظ ردالوق اهد كنا بولغم

 كره ندنجا كنهسنارف .بوقیج ندایناپسا
 ییررو «لوخد هب ایلاتنا ءقرهشآ ۳ بلاو

 قیر راح (هنیسار) و (ایر) «(نیسن) بقاصتم
 -اف) .یدشعا بولغم ی 4 0

 نسیدنک تفو زار هلیسهنام> راب (سوپ
 نروس هنس کیا یدهسا شلوا قفوم هغم رد ر وط

 ءشلیرلیا ردق هنسهنروا كنابلاتا هلرهب رام و
 ور هدنسه رام (هناق) هدنح را ۲۱ دالیلا لبقو

 فالتا ینیرارکسع ۰۰۰۰۰ و ؛بولفم لک یریلام

 هوا شي روب هن رزوا كامور تقو وا .ردشعا

 : هوا شخا لایصیتسا نویس یتلود امور : یا
 تراسح هکمرک هیامور ندهلآ دادما ءهدهسدقح

 بول و تفو رلیلامور ندق رط رب و ندنکیدم هدىا ۱

 ۱ نوا (۳6۱01۱ 1۸01۵۲) یزاغو

 شلاط هن رلافصو قود كایلاتبا أ

 یرکسع و هدلدق رط

 .ایسا ین یرلفدل وا

 د (لابوردسنآ) یردارب نربتک دادما ندای
  اتم) هدنحش را ۲۰۷ دالیلآ لبف «ند هلو لوصو

 ر «شعا د دګ ییرلث و

 ندسحارفو «ندنم دل وا لوتمو مزد هد (هرو أ



 ی نا

 ی حوڪو چک كب دادماو ډڊوقن ید

 (سولس رام) هعفد ییا هدنهاکشیب یرپش (هلوت) لابی آ

 .اقمو تاب هن اذه عمو ؛شلداغوا همازپنا ندنفرط
 ۱۳ ۳ بلای وا شم ر وط دالا بولا كبو

 ۱ یکتا
 یکیدتسا

 رولو لوصو هیاشرفآ .ردشلوا روب هكا كرت

 هدنسهووا (هماز) هدنح را ۲۰۲ دالیلالبق «زاملوب

 «هلغل وا بولغم «بوشبب وط هب هب رام هل رکسع امور

 ویطنآ یرادکح هبروس «بولوا روبجم هنطو كرت
 هب رح نالعا هرایلامور یرادمکخ وتو «اجتلا هسخ

 «بویمهروط ید هداروا «هرکص ندکد تبا قیوشت
 ه(سایسورب) یرادکح یتهج راکدنوادخ ینعی (اینتی)

 میلست هنیلا كرلپلام و ریتسیدنک سایسورپ . ردشع | الا

 مصخ لاب «ندنغیدلوا شعا دعو هرلنو یکجا

N EE 
 و ا 14 ا رات ۱۸۲۳ دایتلیق
 كلاب آ (سوپ سویلن روق) .ردشعا سفن فالتا

 ۰ ردشم زات ینلاح هجرت

 نالاس
 ۰ موم

 -روطاربعا قرش (۸۵۱۲۵۱16۵)

 وا کیا تنيطنطسق كوي ندنر

 ودابقو (نوزبرط ینعی) تنو ندنفرط كنو بول

 ناتسنم را هلا ( یرلفرط هبرصیقو ساویس ینعی ) ایک

 - افو كنیطنطسف «هدهسیا شفلوا بصن هنفل رادمح

 .هن رزوآ قیوشت 2(سناتسن وق) یسهداز هجمع هدنن

 اد ۳۲۲۸ لدا بود ا نایصع E کا

 .ردراشجا لتق یتسیدنک هدنح ر
 9۳ ايدا کنه (۸۵۲۲۷۵۵) ۱ ا 1 جم شر A ت

 «قافنالاب هلا ( سوتیلم ) .یدیا ینمشد یحرب كط
  هرکص ندقدلوا بیس هنمادعا «هلمابنا یطارقس

 هکعا لار یهیسآ EEN نیب یتئارب كيکح وب

 ۱ هدارواو ؛شجاف هتسلک را ریکدءه رق «قرنلوا رابحا

 . ردشغل وا حر هرو هتاور

 - وا لصالایایسس (8 ۸۵۱6۵۱)

 کک ذح رات ۱۵ ۷ لدالیم بول

 ۔امز (لروا قرام)و ؛شعا قلاباب لدهنخ رات ۸

 تحسا

 دودعم نده عا اراصالادنع .ردشغ وا مادعا هد

 . رونل وا ارحا یسیطرو هدنس ۷ كن اسب بول وا

 | ییابلاتا «نوحتا هعفادم یتنطو «هجب دیشیا

 -ا رقس روپشم مکح «بولوا ند

e 4۸ 

 نوجا قلآ ییماشتا تب ردب ندا تاقو ال وتقم و ۱

 یعنچوا دارت
  هدنحا «بودیا 3 رم سانم رب « هل اق لوط هرکص ۱

(St Agnès ( 1مدایلهس " 
 ) 1 ة وب د) ہک یا ريق رب هدن رهش ۳

 ۱۳ ٠ہ دیس ه سص ینابیقعت ك را ایيتس رخ عفاو هدننامژ

 لوا ش لدا مادعا هدامور یدلاح ینیدلوا هدنشاب

 كنو را عاش ضعب «ب وک هنسهرص هنعاار اصل ادنع

 3۰7 نس رار قاط رو «شکح ےہطن ینااح

 . ردرلشع | لاعا ییلکیه هدر

 ies ۸01 -( — یوهناتک 18 ٢

 یسهقود هناتیک ۲ هدهسنارف (۱2106 ] مس

 , ایالآ هد ۱۰۶۳ «بولوا یزربق كمویوک یعنش

 ۱ e ؛شمراو هیره یعنح وا یروطاربعا

 كره شک درد لغوا نانو ا ۱, هدننافو

 ا کک ردق هک رات ۱۰ ۲ ۲ هلیتفص تم و 9 هنهات

 1 تافو هد, ۷ «ك رهلیکح هامور هدعع «بوروس

 1 . ردشغا
 1 Agnès de) ۳۲۸۵۵ -یهسنارف ۱ ۹

 یرمق كني ول « چک » یلارق هسنار 1 لس
 ۲ هدنسا ٩ هدنسدالیم جرات ۱۱۸۰ بولوا

 ۱ « رک » یروطاریما هینیطنطسق «هدلاح ینیدلوا

 ۱ وق « هوم هس او :شمراو هسونینموق سیسکلآ

 نالوا شا طبض ی ت هلا لتفو طاقسا ىسەح

 ,  ردشفلوب هدنن ر وب قعراو هس ونینم وق وردا

1 (Agnès de Méranie) اا a 

 ا - وا یربق كدلولر یسهقود اينارم ] ك«

 ۱ یس راق كليا دا رات ۱ بول

 از 3 هسنا رف نالوا شا قیلطت ی ی (هژروبل زيا )

 جاق ر ندراړکح وو :شەراو ه (تسوکوا بیلذ)
8 

 ا هیاحور یاسور بیلف «هرکص ندک دلک هايد یدال وا

 ۱ «ندنفیدنل وا رابحا هغلآ ینسیراق كابا را رک ندنف رط

 ۷۱۳۰ «ب ولیکح هب (یسآو) «قرهنل وا قیلطت سی آ

 1 ضع لاح كنون .ردشملا تافو ندنردک هدنخ رات
 .ردشل زاب هدننروص هعحاق ندنف رط ارعش ۱

 —(dq Aultriche (  یلایرتس وآ 1

  كنرآ رو یروطاربعا ایرسوآ بل
 1 ؟؛شعوط هدنس د الیه می رات ۱ A ۸ «بولوا یربق

EN ۲ ناتس راجت «ه رکص ندک دعا مادعا یش 

 هنس ر «هدهسا شم راو هایردنآ



 . ردشغا تاقو هد ۱۳۹ و وایت هم

 نسح (۸۵5 )٩0۲6116 هلر با ۱ 9 ا

 هروشم هلی واکد و لقعو هل یلاحو ِ
 هند اع رب ندنن کداز هسنارف ۳۹ نیداخ 2

 ؛شغوط هدنک رات ۱۱۰ كدالم قرارا بوسنم

 هدننیعم كنسهششود (ودتآ) هدنح رات ۱۳۱و

 ههدنکی دیک هنا رس كل را ےک را 8 هسنارف
 هنتیعم كنهجلارق بودا قشعت هتسیدنک لارق

 ندا و! .یدیشعا اه و شا
 یرثات و دونه ید و زا دو ك

 تئاطب ینیدلوا شلاط یلارق ا لامعتسا ,

 ۳ هحارحا ندهسنا رف یراریلکنا نالوا

 ےک هبا لراش یحرب نوا یلغوا كلارق رخ و
 ER «هلکرت یارب ن
 ۱۵۰و ؛شملکح هکشوک رب نالوا شفلوا ناسحا

 نظ «هدلاح ییدنیک هکعشیروک هللا لارق هد را

 ۲ ردشتا

Anicet Bourgeois ( 8 ۳ ۱ 1 
 ندنرر رم سی و هعحاف ك هسنارف

 كداليم «بولوا  NAAو هدس راب هدنګ رات

  ۱ 93.ردشعا تاقو هد

 . ردل وبقم جدل وا ین

 ۱ نوسینآ 4
 مهم ض# ییدتنا متن ءبولوا یبدعبطم رب روپشم

 ٌةعبطم» سرا لغواو ؛شعا تریش بسک هلرارا

 1۳ ةعبطم ‹«قرەنلوا بص هنث ردم كس «هماع

 رے هب هل اع 9 تدد لوط یسەرادا كن ەر وڪ

 .ردرلشعا تفل قوح كى هنايقرب «هلغلاق

4 

 ك راه عجاف ید زاب

)Aniss0n(ود ا نوا  

 a هد د اليم

 فوقو ی هد هیضای ر مولع و 5

 نیداق رب ییایلاتبا هروبشم هلی راهمو

 «شعوط هدنالیم هدنګ را ۱۷۱۸ كداليم بولوا

 راد ( (ایول و) یرد

 ندنف رط ابا .هدننافو :هلغفل ون یلعم هیضایر هدننوتفلا

 هیصضایر هنر كنار )دب «هنب رزوا تینوذأم نيرا

 راد دب هي یضای ر و

 .ردشم زای را جاق رب رتعمو لوبقم "

 ۶ رد شا تافو :د ۱۹۹و

 ؛شمالشاب هکمریو یسرد ۱

 د
# 

۹ 

 أ هدکعا طبض کلام «قرءرات روق دک 5

 ی نا
Eشواو  (Anysis)تعارف  

 دالبلا لیقا تولوا ندا ] 7 4
 ۔وک ییاو شم روس تم وکیب هد رلادتنا سصع ید

 ندنفرط نابهر ةقئاط .هدلاح الرا روک ندنز

 (شوا) مسا و .ردشلوا درطو طاتسا ندنف رط

 شلوا لصاح ندنقیبطت هتسهویس ییاسل ناب و كنعسا

 «هدهر وک هنامالع ضعب رکیذ . روی روک یک یطلغ

 . ردن ونظم یسوا ییع  رادیکح ناين (ریروخک و )

 ابا (لامش) كنون رف ان تر 1

J.و كنسهبصق ( هود ) هدنتل  

 مهاج ییاها ۵۰۰۰ و عقاو هدنس ونح قرش هز٧م

 ماجو رک كن دعم روک بول وا هب رق كوي ر ۱

 .ردروپشم هل راهش رباف رکشو |

 .یدرونلو هده ردنکسا لوا سه کع ٤ ندد الیم :

Anikal )بوح ا ےہ دنه )  

 دن دن ان ) تكنس هطح (روسم) و دنتهح

 | لاق

 رولاکن و یاب د شاص( (رولاکت) «هدتلائا (ع ور

 و دا ۳ سقف 7 و 15 ات 5 |

 هیضق رپ ئاو ودیر بوت هرم واک و موقرم «هروک هنغیدنلوا
 .ردراو یسیلاها هد بول وا

 4 (تیتسرا ) ( ۸۵۵۱6۵۲15 ) | سرکیآ

 تولوا کج رب ۵ نداد رک اش

 سس

 كن و_طلفا هک نذ راو اهد مکح ۳ رکید هلعما وب ۱

 ندنفرط (سیند) ماظ رادح «پولوا ندنسابحا |
 بول آ نیتاص یهیلاراشم ےکخ نالوا شاناص یک هلوک

 .ردشم راتروق ندنراسا هلکعا دازآ

 بونح كناتسدنه (۸۵۱۱۵۱) ۱ 130 ۳ 1

 دا كنلابح ا ) یک هدنتهح

 افترا هم ۲۱۹۳۲ بولوا یسورذ كسکو

 . ردیس هطق عش م كا كني ونح دنه 0

(Animallé, Animalaya) ۱ E 11هک  

 « یغاط لیف» هدنناسل یرسناس)
 ( تاغ) «هدنس هيب ونج تهح كاتس دنه . ردکمد

E |قرەلوا ب وسلم هنل ابح › ANS (EE) 

O 

 واخ نانا تا واو هب ودا |

 هک «ردغاط رب عقاو هدنبونج هرتمولیک ۱۰۰ كنس

 - وا هزتمولیک ۰
 : اردو شد الو شق ۳ ۰

N°یحیعو  

 ۰ ها ۱۰۰ ۰ یعاشرا بول

 عاوناو یرلجاغآ تهقیذ «بولوا قوج یرلنامروا

 راسو نالبق لیف

 یسهرادا زکرم كني رانامروا .ردقوج یغد یناناویح

۳۹ 



 ا وآ

 وا هدنسه روا كغاط ول یسهب رق (l1) نالوا

 لوط ۷۳ ۳۰۲ هلا یلامش ض ع erie «بول

 .ردعقاو هدیفرش

E 17رام روهشملا كنايلاتا  

 ارام و نم ار وا - کم

 هد۱ ۵ ۳۲و «شعوط هد هسنار ولف هدنخ رات ۱

 هينا قوح رب ندیا نییزن یهسنارولف . ردشغا تافو

CT 
 رد راشا ترپش بسک هدقلشارهلکیه یخد یلغوا .

 راد را هلج كن و هنیته و ه ر وهشم

 «هدنتهج بونح كنایلاتا (۸۵1000) 5 ۳۹
 دبا (هزیلوم) كنغللارق یوبان اغلم] ۰

 ولیک ۳۱ كناضق زکيمو هدنساضق (اینزربا) یدنکل

 اردک : هارو ههصق از یش لا

 یراقو تكنسارجم یربن (وشرت) نلیکود هنیریکد
 ربقابو یسیلاها ۱۰ ۲۳۰ «بوسلوا عقاو هدنفرط

 . رد راو یر هکر

 ندن رهطآ كنا واج ( ۸۲۵51 ) | ۴

 (قوقیس) نسهر زج نویس «بولوا ۱ ید
 هدف سش یادم دل زاغو ناربآ ندنرلهطآ (ویسویک )و

 نالوا یواح یرلهب لزوک تعارز لباق .ردعقاو
 ه ۰ ییظعا لوط نالوا هونج ندلامش كنهطا وب

 (ناناس)و (وویه) «(یاتسوا) ۳
 لزوک رب نالوا یواح ینایآ روپشم حوا هاب رلعما

 ۔یا (قوقیس) .رویدیا لیکشت یتسیبرغ لحاس كیوق
 نالوا یرکم «بولوا هزاتع تکلع ر ا

 كنهریزج یسهبصق (ونوموس) هلرکید مانو (یباوآ)
 زایی ی ۳ OT دف لا

  IS Jh ۲۱۲ ۲طفا ۱

 بول و

 هدنفیش یارمنم كنا رییس (۸۷۵۸۱۵۱۱۸)

 اس تنسهربرج هبش (هقناجماق) ناک

 هزیم ولیک ۳ لحخ دم هک 6 ردن وق ر ه دنسدق رش لح

 ترابع ندزاغو رب نوزوا هرزنمولیک ٦ ؟و شینک
 ۱۵۲۸ هلن لا ضرع. ۳۲ ۰۵۱۰۰ «تولوا
 یرانف رب هدننیع لحاسو «ردعقاو هدیقرش لوط

 روئتسم هل راق هدن ر وص یعادو عض م فارطا . رد راو

 «بولوا طاح هلرلغاط یواح ید یناکرب تردو

 اغود كوپ رب یلغلوا نکاس تياغو نرد یراوص

 «بولوا امل حاقرب هدنجما . ردیلشیر ولا هنم اعیتسا

 كحوک و .ردرسهلکسا (قسول وا ورمب) یروپشم كا

2۰ 

 نیا ندنراغاط هقناچتاق بیت (-اوآ) هب هیصق
 3 نيد ( هاقستیچاوآ )و هدننصنم كرم كحوک رب

 . 7 . ردعقاو هدننکتا كناکرب ر و

 1 انا ,A (Avaresۆba165( ر دوخای ۱ او

  نوتلآ) «بولوا ندنماوقا ناتسر

 | الم مصع ىج ءنکیا نطوتم هدنرراوج (غاط

  «ندن رک دتیا طبض ینیرلتکلم «هلموصه رایانیچ هدید
 ۱ دغلوو هد را ٩۵۷ كدالیم یرلنالئروق ندجاق

 ۰ «بولک هنلحاوس هنوط «هلزواجم قیرارېن (نود)و
 هل رار وطاربع | مور هینیطنطسف هد ٩۸۲ .رایدشلرب

 ایامور ینعب ی (ایوتا)و (اکاد) كردا هب رام

 یا كناامرح نداروا ا طب یناتسراجو
 .ان ۱۲ ۰ كدالیم .ریدلپاپ ردق هایلاتا و هنب رافرط

 دی رزوآ دينیططوف یاشالا دانا یسک هدر
 دم رهش (نایاب) نالوا یراسهر «هدهسرلیدنبا موعه
 (سویلقا ره) روطاریعا هدنح راخ یروس لرو

TIM۷ ۹  

 رط رادقح و كرهدیا هرات راش كد هنخ رات
 ید ید قانایتسرخ «هلکلدا مار هيما ندنف

 روسج یلیو نوزوا راراوآ .رلیدلوا روب هلوبق
 رهام ځد هددعدخ و هلیح «بوا وا رلمدآ رواکنح و

 هد ررب یراک د زک هلا ود را «بول وا نيشن ههح . رایدنا

 یر .یدراراروق اھ راد كل وی رب شیر هکر ح

 NE .یدرونلوا داب هلي اونع « ناقاخ »و « ناخ »

 ات ٩۹۰ 2د تلود یرافدلوا شا لیکشت كرا

 هنوط «بولوا كویب لیخ كدهتخ را ٩۰۳۰ ندر

 (دحاسول ) نانلوب هد راهن روا كنا املا هدنلامش كن

 دتع ردق هنر (نود) كنهیسور ندنسهیدق ۀطخ

 هل ریلهل ینتهح برع كن هعطق و هدعب .یدرول وا

 ۱ ۔اخ) یخد ینتهج قرش «یک یراک دتبا طبض رلیلهح

 .یدل وا مزه و بولغم ندنف رط

 ۵ راراوآ یرلنهح یطسو نکلاپ «هلکشا طبض ر(زاز

 هدنکیدتا ب ولغم یرلن وب نا لراس .یدیشلاق هدنلا

 تیالورب هلیما (ایراوآ ) ینمس برغ نکلای كنب راکلا

 هنب هدهرص وا هتسیا یم قرش «بولوق هنروص

 .یدراشغا الینسا راع نالوا شلک ندناتسراتات
 كنم رم (وصد وک ) هدناتسغاد (۸۷۵۱) ۱

 نارا
 ۱ ا سم لار «تولوا سو ماللشا الماك
 هرلسور «نوحا هلن ام یییرلل رلقتسا .یدرر ونلوا



  یراتکل# 11 (ناتسراوآ) و ,E > بو |

 | داضقوب .ردهدنمكح یساضق رب كنتلایا ن
 وک میرم .هیعطس ةحاسم كن

 ابن زا .بولوا دویم اک ول رراوآ .ردراو یسلاها i ن 1
 ناي هدهقىاس N . زر دلکتم هال و دن 3

 جد یرللوا یسهسیق رب كنموق ( راوآ) نالوا
 . ردظ ووخم

 جرم سد ها ا
 .و هدنلا كنهیس Avasara ا

 هک 7 ال ۳0 راساوآ 3
 ۳۷ ٩ کلا OR عقا و هدیلامش ضرع »۳99

 هابسح یعسو كنقفا یدهسیا راو یعاشرا هزي

 ERG ذ نىا سراب EERE خرا ۱۷۳۹

 «نوحانیعت یغلقیصاب یک ہد رابطق كضرا" هرک ,ندنف

 ییالوط ندنعیدنل وا باخعتنا هنسارحا هبدصر تایلع

 .ردشلو ترش

Ferdinand François d’A- ) 1 
 رک لراش روپشم ( ۵5 ك ک1 ا 71 | سولاوا

 نالوا یثراق ههسنارف «بولوا ندنرارادرس كوي

 برات ۱۰۱۲ و ؛شعا تعاج زاربا هدراهبراحم
 «بوشود رسا هدنس هب راح (هن وار) عقا و هدنسیدالیم ۱

 هر وپشم هلیئنسا رف و لقعو لاحو نسح ءنکیا هدنادنژ

 کم قشع »هنمان كن (هن ول وق ایروت و) یسهحوز نالوا

 ندقدقیح ندنادنز .یدیشم زای باتکرب هلیمان « یسهل _

 ۱۰۲۰ .ردشلوا بس هنسمک هنیلا كنايناپسا كنتهج
 رادرس هنن رزوا ییرفظم ( هوا ) هدنسیدالیم حرا ۱

 س .ردشعا تافو هدنالیم هنس وا پول وا مرک

 تنیک لراش ید (سولاوآ سنوفل [) ینکی كنوب
 ۔الیم حیران ۱۵ ۲و ؛شفل و یرادرس كنب رکسع

 یشراق هنہرلترضح ناهلس ناطلس یواق هدنسید

 ی

 نییعت هنکلیلاو نالیم هد ۱۵۳ .یدیضشتک ید

 تن وق نایکنا هبلایوم هرکص "

 .ردشا تافو هركص هنس ییاو :شلوا بولغم "

 | :(نالیم) «بودیا هب راح یش راق هب هسنارف هنب رکا

 | هسنوت ربارب لروطاربعاو ؛شعا مدراب هایفسوا

 | هد (هل وزیرح) ندنف رط

۱ 

 | نیدلاربخ هلیتوق (نایکنا) ینیرہش (هسی) :یرهنلوا

 | هتسر «هدهسا شم رار وق ندنس راغ تو 8

۱1 

 ایا ( هلو ) كنهسنا رف (۸۲۵۸۱۵۲) 1 نفت

 مو رب ی نکس اضق هدنتل

 و يياچ (نیسوق) نلیکود هني رېن (هروک) |
 E ۲۵ زا «هدن رزوا یلویریمد (نویل)و

 «بولوا عقاو هدیقرش لوط ۱۳ ۳۶۲ ۱۷۲ هلا اش

 یدلج ۰۰۰ ءیسدادعا بتکم ءیسلاها ۰
 «یرهناشغابد ءیسهطوا تعارز «یسهناختک یوا

 بارشو كوب «تاناویح «یراهشرباف كيلپا و هخ وج

 هبصق رب کسا .ردراو یراهاکج رفت لزوکو یتراص
 فورعم هلیعسا (ولابآ ) هدننامز رایلامور «بولوا

 ی هن دلب اد ۷۲و هیحا ه یساضق س .یدا

 -ولیک عبرم ۹ ۷ یسهیعطس هح اس «ب ول وا یواح

 ار دیفک ,66۱۳ ۱۱ سا اه و مه

 (ونرت) هدیلامش یاشرمآ ( | + نوا دیلامش یاشمآ ۵
 هبس رب هدنتهج قرش كنسهرب زح ۳

 - ص هلخ زر رب راط هبه ر وک ذم هرب رج هک « رد رم رح

 یدکرم : رد رایع نده رب زەب تر زد .بولوا طوب

 هب قرش بوش . ردهدن ال وا دم یعوط هب قرش

 یبتتم هور (دسا ر)یچ وا انس رب رح هبس نالوا دم

Aنولاوآ . رد راو رانف رب هد رزوا  a 

 ند راس ماطر تنم ربع یسیضا را كنس ەر زح

EES 

 بدنلاپاپ كناش رفآ (411165) ۳ تلاوا
 و نکاس هدنلحاوس یهدن راوح

 نلیربو:ندنف رط ینویفارفح نانوب یکسا هم وقرب شفل
 یم” او ید هنن رهش (عليز) نالوا یرلزکم .ردمسا

 . رد راشم رب و

TTکیا ندب رتماس رز ایلاتا (۸4۸۲2]  

 (یار) هک ردیدآ 9 یراوا
 نوا هلیمما ( نویس ) یرکیدو «یج درد نوا هلیمسا
 را هدكنسکبا . رد رتشهاشای هددالیم صع یجمتلآ

 .ردلوبقم یرل
 (تول) كنهسنارف اب ۱ هساوا

NEند رپ رب  

 قوح ییوص «هددسیا هرم ولیک ٩۰ زکلای یسارج
 لوص یرکص ندکد رب وح رلهنیک ام قوح ر « هلغل وا

 . رولیک ود هنغامربا (هنوراغ) ندلحاس

 ۱ سوناوآ

CT 
 هک

 _ انس یرپش و كنتالو هرقنآ
 مدن ونح یاب كغاعسو ع



 | Gor كا

 | عقاو هدنلحاس یتامریا لیزق هک «ردهیرق رب كجویب
 یباح يدمش «نکیا یر م هبحا هلیتفو «بونل وا
 راد هنر اب نایت

 هم | یاوا

 . رد ر وپشم داکش د دناقلا

 رداقلادبع نیدلای ع حش )س

 نا «بولوا ندنن اما كن رلترضح

 دهاز ندعاشم رابک

 .یدا تاذ رب ع روتمو

 ییا هاما وب هدهدنالریا (۸۵۵) ۱ 0
 .دنغلتنوق (قیریل) یرب .بوتوب رہن ]

CEE)هزار تندرو لک ۶۸ لات هاش رف  
 بصنم هتغامریا (راو قالب) ندنلحاس لوص «هرکص

NSکر  E ge 
 ندنایرح كل هرم وليڪ ۱۸ «بودنا ناعبن هدن رق

 .ر ولیکو د هن ره () هدنن رد ی رهش (قروق) > رکص

 لام كنایح ( اد )Autaria5( )ت اوا

 ۱ دا و
| 

 oc 7 2 ریزد

 وب (هنواو) هرکس نکا طبش

 زدلیش یعنکیا یرادهح (ایسارتسوآ ) نالوا شک
 لشهاوخ لأ كنبهذم سوب رآ . ردشع | بولغم یر

 .یدا راد رب راوخوخ «بولوا ندننارادف رط

 (وقسلای) كندقسکم (۸۱۱۵۵) ۱ ۰

 ۲۳۰ كن (هنایلادآوغ) هدنیاابا نالت وا

 ءزم رق هل رکش شماقو «یسلاها ۰ ۰۰ بول وا

Eرد راو یتراح رب كوپب  . 

E۔الع ےدق ناب وہ  

I ASا لبق «بولوا  

 ؛شعوط هد ۳۳ ۳۹۰

 ردم زا اکا ییا دوح وه م ویلا قلعتم

(Automédon) ) ۰ 1كسورم وا  
 رب ی | نودیموتوا

 -رلنام رهق یکسا هرو هنشاور ۹

 م یی رد رع كسور هاب رم ورا ند

 هتنیهو هسدنه و :

 رب دروس
 هدنن راهم قلیح ه یع یا «ب ول وا یی 4 نع روهپشم

 ءرذدشهک منا لی یو

 EN کیسا شغل وب ا

 ۱ اچ ردق هب (امور)

 ۱ هش دادما ك (سی روام) روطاربعاو ؛شقا قلی و

 اضق هدنرانک لوک (وتیحوف) نالوا شلدوروق الم |

 | نالوا e هلربطاسا ( 5

 | (هدیلا)«هروكهنمدق جی را كنات و

 ج یواح یریغیص ۰

 1 -۔ وس یر ندهنس ۳۹

 ۱ ساچوا
 /تولوا یرادمح
 روخآ و « لغت وا یروخآ ر

 . كمريو ینفصن كني راروغیص «ندنفیدلوا
 ؛ شا هلاوح هلوک ره نامرهق ینیرهطت هلیطرش

 | كروخا «بوریوح ینیوص دربن ر نامرهق وو
 ۱ رادکح «هدقدلوا قفوم هریهطت «هلکم ربع ندنحا

 شعهلرو

 یسایحواو ا ی رهش لوک ره «ندنعب دم ر وط هدن دع و

 .شا سالحا هتخش ی (ایلیف) یلغوا بابا لتف

)A vez 0(ورا) كنايلاسا < I 1 ۳ ( ونایوآ 

 ( هایکا ) «هدنتلابا ( هرو زنل وا

 ۔ اک نامهو هدنسیقرش بونح هزنهولیک ۳ ۵ كن رپش

 . رد راو یسیلاها ۵۱۲۰ بول وا هبص رب یکم

 ۱۷۰۷ بولوا لک نه ندهیحات ۸ یساضق سس

 .اها و و یبهیعطس م هزم ولیک عبرم

 . رد راو یسل

 تنغاعسو تیالو هاب (Avdela) هل 1

 .هیحات (هنبرامص) میت هنساضق هنن رک در

 قرش تنغاط (سودنډ) e ا كوپ و دنس

 دلا كنسهو رذ (هعلیسا و) «هدنکنا ی هدنتهح

 عقاو هدب رز وا كنهرد 5 ند رلعب ات وص هرف ندا و

 كنه راص و هدنن رع تا كنه رک «بولوا

 هه جاوا 000 اقا رده ونخ تعاش ٤

 و لوغشم هلمانغا یعر هچلشاب «بولوا بوسنم
 یساوهو ك.سک و كى یبقوم كن هب رقو «ند رلق دنل ۱

 یسلاها ردق NOV ی نزا «ندنغیدلوا قو وص ۱ هبصق رب یکم او ہ دنسب ع بوح هزنم ولیک

 کهدرلتهح راسو قلماج ؛نشیق هدلاحن یتیدلوا

 یسلاها ردق ۱۰۰۰ کلا «ندن راک دنیک هراقالشق

 هد هبرق و «یکینیدلوا هدنرللحم راس كتهج وا . ربلاق

 نالوا ربعت (هچتو) ندکوب هلیتفرعم رب داق ید

 .ریلیاب هراسو باروح هایعاوا ملک و هللاف ابق

 (لاشرام) هدربک طیع رح (۸۱۰) وب
 ندهطآ كحوک ۳۲ هدنحا یربازج

 یرلک وی دكا بول وا هدن ره روا هک ؛ردقاط رب تار |

 ۸ ۱۸ ۰ ینالوا همس هلم سا وب هنو نالوا

 یسیلاها زوییرد حوا «بولوا عقاو هدیلامش ضرع
 . رد راو



 ت یتا دم ا ص( ت
 هطآ 7)د 9

 . ردهطآ كجوک رب عقاو ا بونج كب

EEE 
 E بونج هزم ولیک ۵ ه كنب ربش (ییول تن

 كنب رب (هس) و هدنغ هزنمولیک ۸ تسدایو
 تتکت ءیسلاها ۸۱۰ بولوا عقاو هدنرانک

 «یتکم صوصحم هکم ر دشت هی ص «یسدادعا

 ءیسهجغاب تانابن .یسهناهنک ی واح یدلح ۰

 صوصحم هنونفو مولعو تعارز «یسهناخ هزوم

 ؛تجامراپسا یسهناخ هتسخ «یرلتیعج یریآ یریآ
 رب کسا .ردراو یراهشرباف هفتم ةقاو 4

 <رد (ییوتناقن ربآ و (هنعبا) یی دق مسا «بولوارېش

 یساضق هشناروآ س .ردراو هد یسهع دق ةا ضع

 ٩۷۳ «بولوا یواح یه دلب هراد ۱۲ ٤و هیحات ٩

 . رد زا و یسیلاها! ٤ ۰ و یسهحاسمهرتم ولیکم برم
ATT = ۱ خابروا ٤ )Auerbach((هسقاس) هدانالآ  

 (نوالپ) كتلایا (قاشوزا) «هدنسهطخ (دنالتفیوو
 مقاو هدنقرش هزنمولیک ۲۹ كناضق زکرمو هدنساضق

 یسیلاها ۰۲۵ بولوا هبصق رب یزکرم هیحا

 اضق (میزنمح) كنهروک ذم تلایا هنب تس .ردراو

 رب رکید هلسا و هدنسهیحان (ع ریلوتسا) و هدنس

 و س .ردراو یسیلاها ۳۰ بولوا هبصق
 .ردراو ید هرق چاق ر هدایاملآ ۷9

)Auerber8(كنب رلغاط هرواب  

 ناو (حاترو) ) ها (دل) عدب ردوا

 .ردراو یعاش را هزم ۱۰۱٤۲ «بولوا یسهورذ 3

 (جراهرتنوا) کهدنتلایا (هسقاس) كنهیسورپ بس"
 1۲ ؛بولوا یسورذ ر ھا و خد كنغاط

 . رد راو یعافترا ه ریه ۱

 هلیغلل ا رق هسقاس (۸۱6۲5۲6۲۵) ۱ _ 1 3
 ما AE ناتسهح عرس رو

 «بولوا ندى راهورذ عنت مكا كنلابج سس (ہکریک

 .ردراو یعاشرا هرم ۰ ۹3
 ۲ : مس 1

 هدنتهج بونج كنايلاتا و هر وا

 رهش رب عقاو هدنلاع هرتمولیک ۲ كنيل وات هدنساضق

 . رد راو یسیلامها ۲٩ 7۰ ۰ بول وا 3
۰ 

 تبنم تیاف

 | - زرا)

&or 

 بتارم ءبوریک ه IE ؛شعوط ۱

 | کهدنتهح یغ بونج كنتموکح

 هوا غل ول أ

 رد وآ
 رهش رب حرفم طاح هلراریاچو مقاو هدهووا لزوکرب
 لو مسج هدنشا .ردراو یسهینا لزوک بول وا

 هلراتمنص و راشبا ضعب یا هک ءردراو هناخ را رب
 .راردنا یوادن ك رودا لوغشم

 روطاربء | امور (160]۸۱۳۵)

 و و ونالروآ
 i دنتلایا (مویم ربس) كن (ای ونا) هدنحم رات

 د طق هدهب رکسع ب

 E (نایرلاو) هد ۲۵۸ «هرکص ندکدتبا لحارم

 یجنکیا هد ۲۷۰ و ؛ شیوا عیفر هغلس ولسن وق

 روطارمءا .هنرزوا یتیصو «هدننافو ك(س ود والق)

 یرلناموقرام ,یرانامراس «یرلتوغ .ردشلوا
 یسهکلم رومدن هد ۳ «یک کیدا عفدیرللادناوو

 هسنارف یتعی یی (ایلاغ) هد ۲۷ و «یب (ای ونز)

 بولغم ی(سوقیتت) نالوا شا طبض ینیرلفرط
 هراحاف لوي هدندوع هامور كردا مزپمو

 اکاوغ .؛رذضلیوا لئاب لايقتتنا بلا و

 «شعتاغوا هلینی زب كامور «هجتلاق هدازآ نده رح
 عضو تاماظن قاط رب « بوریدشیا یرلیکریو و
 رخاوا .بولوا بلاغ یدش هدازام .ردشعا

 هدتکرح دعاسم ربغ هدنقح رانایتسرخ هدنتتطلس

 (سویتسنم) ندنرهلوک دازآ هد ۰

 . ردشل رب دنا لتق ندنف رط

 روا ید :وج ادا 2, و9 ۱ لرما را دوا وق ام 3

 Marc ۵6, el سویلرو

(Aureliusكل دالیم «بولوا ندراروطاربعا امور  

 رابتعاو ذوفن .یدیشغوط هدامور هدنخح را ۱

 .یدیشغل وا هیر هدنللآ یئراظن  (سورو سوی )
 هنکلنیما رهش امورنکیا جک ینسیدنکن ایر دآ روطارپب
 دن دال وا ترخآ یو هسونس وطنآ قلخو «نییعت

 هلهح ووب .یدشتا تیصو سخا دهع یو هللا لوبق
 AA هس ونی وطنآ هدنخ رات ۱1 هجرت تحاص

 ییس ولح .ردشعا سولح هدف امور «بولوا

 الغو طعف «ینایغط كن راقامربا وو رب بقاعتم |

 ِ ( دن سباق) تت اا (هروبال یدار)

 :یعوقو لالتخا هدایاهرب ءیروهظ كنتلعابو ءیعوقو
 لرلیاربا ,یموعه هناي الآ تب راموق (داغ) و (تاق)

 «هدهسیا شفلوب هدنجما ك رلتبیصم توج رب یکی زواج
 یتیدرب دصاب هلیئفرعم یرارادرس یلالتخا یهدایناتر



 روا

 سویح ول) یشادرف ترخآ ید هنن رز وا كناربا یک

 قلا
 ك (سورو) موفرمو «شعءٍاب راراسا یموع نوحا
 تاذلاب «هلیاصهتسا یتسیدنک هدنندوع (رفظم ندناریا

 تافو هده را و (سورو)

 یکوا تكنالغ و لیعق «شمردن وک ی(سورو

 .ردشع رو هنن رز

 را یر شا
 هب هتل آ ربخ ینلالتخا ك (سویساق سود وآ ) یسیلاو
 اا ماود هدب رلبیقعت ردق

 هيل وص و «هددسیا شا ت٤ ع هب هب ر وس هل دصقم

 یسهیرت كہلا یوم

 یعوطقمرس ك (سویساق سویدیوآ ) هنسیدنک «ربارب
 جانم «بویلاق تجاح هبرح «ندنغ دنل وا يدق

 هلناحالتصا یارجلا هدنکلاع ایسآ نالوا حالصا

 رفظم و حاف هدنندوع هامور هد ۱۷۷ و ؛شعشآغ وا

 ؛نثغل وا لابقتسا هلیتفص

 یرکص ندقدشآعوا هلا ایقشا لیکن اهد تدم رب

 هلتع نع هبایامرج هنب هده و

 و دتشخا تا و هد (م ويه ربس) نالوا 6 طوق رم

 م هع بول وا رادکح ر روسحو لداع یکح

 «دیدنک» و ؛ شعیلاج نوعنداعس لاصحس)

 ۳ تک نر ندو ۱۷۷۲ اا يدق ناو هلي اونع

 اوروآو عبط «بولوا قاب م ويلا اردا تاک

 هدننامز كنون رلنایتسرخ .ردشفلوا هجر هنن ران اسل

 . رد رلشل وا هن اقییضد ضم جد

  (SF Aurèle)ددالیم ۳۸۸
 ا

 لدهن رات 4 ۲ نا

 یسوقسب شاب ج ات راق

 ارحا یسیط ر و ۵ لا ٩ كزوع «۵)-عل وا دو دعم

 نده عا ا راصز)ا دنع بول وا

 وا

 نر | وک اندوا

 رب عقاو هدنسیش راف یمونج لحاس كنسسهربزج
 یس وفن ۳۵ ۰ و دما و هن هک ردهطآ كح وک

 - ردلماس یی 4 رق 7 رکاب یواح

 «هدن ونح كنايلاشا ( ۸۲۵۲۵0 ) ۱ و
 رے لحاس «هدنسهطخ (ایناپماق)

 - وک رب عقاو هدنن ع هرم ولیک ۱۳۲ كنيل وبا و بيرق

 0۰ عو ۱۱۰۰ یسراد طيح هک ردلوک كح

lLوک كن هق راهناد  

 )ا ويف) و هدب :زافو (ت

 ۱ را راحت تل اف ندلوک و هابتقو . رویلیس

to 

 ردشملوا

 4ہم” ا| دل رمق مات (اوروا) ینیدل وا شم رح اق هف رط ۱

 كن هعطو 39 نارب هلی وا ییلنقیح لمت رک ك

 E رقاب هاب رظن یسوپق رب كفهج نیمدقتم «ندنفیدقیح
 «بولید وروق رلقلقاطب .یدر کوزل 

  ۱ےک عشهور 
 ۲ .دندنع رای وروآ هد ا

 | .ردطلغ ندنمسا (دشرلا نا) «بولوا یمسا فراعتم

 ی هدنفا رطا

> ( Averroës ( 

 ]. هل روپ تعحارم هنسهدام « ا نا «|

 ` - ض لحاس كج وارو )470r‰0( ۳ ما

  (درویفسو واتسا) و هدنسیش راق یس ۱
 ۱ - روا بول وا هطآ كوي رب عفاو هدنلخ دم تنتخاح

 . ردهدیلامش صرع I ۵ ۷ یس

 ۱ ریطاسا (120۲0۲6) هب و روا د وخای ۲ 3

 LN هکینف ار هب 4ان ول يردد

  یس ریشه (سومداق) روهشمو یربق د (رونحا)
 ۱ قشاع دنا لا یرمشم ههل الا وبا اوک «بول وا

 1 تض را هرک «پودا راو اف و رب لغت وا ۱

 ؛شم رول وک هتسهعطق نانل وا دای هلمسا وب اذهانم ویلا

 (دتامادار) و (قایا) هلا (سونیم) ندى رلحاود زاو

 .شوط

 تاعطق كضرا هرک ۵

 - ازتسوآ ی یر ll 1 وروآ
 هبش رب كنايسآ هدنقیقح و یرلکحوک كا هقشب ندایل

 «یکللزوک كنسيضاراو اوه «هدلاح ینیدل وایسهر زج

 یاس تیدم وا هلیتیدم كنسیلاها صوصا ىلعو
 تاعطق «هلییسح تیرومم ینیدلوا لئات هدنس

 و ایا یا رقم هنهخ فز كدسج
 وا كنربشم ءپودا دع ا ند ریطاسا یعا

 هنظ رب رگید .

 هی اب و هک ( (یروا) نالوا كعد « عساو» (هروک

 رلیدب | هان رک ینیدلوا ش ملدا وی

 یواح یرلءهووا ساو ادنا «بولوا قتشم ندنس

 هدبه و «شلریو هښشالو هردا نعي (یکار) نالوا

 هدهروک هتیاور را .ردنشغ وا يه هبا وروا نوش

 كا «بولوا هلک رب ۱ کیف لش انعم ۰4 ترغم )

 عضو ندنف رط ینو رح هکینف ندیک هرلفرط وا لوا

 كنلحا وس .یتهحاسو د و دح « یف وم

 یسار دا هدر وص تلثم 9 یسموع لکیش



 قرش یساساو «هدن زاغ و هیس ا یو ب ع

 . ردهدنلابع ةلسلس (لاروا) هدنف 5 یاش

 هقش ندنتهح یونج قرش نانایط هتسهلسلس س

 دمجنم رع ًالاش «بولوا طاحم هللا وص فرط ره
 مایا یسالطآ طیحم رحم و یربکد لاش ابرغ «ملیا یلاعش

 ارش «دلساقفاخو ریکذهرق «هرحرع « رک یا

 رعو هاب رب (لاروا) «فلیلابح ةلسلس لاروا جد 3

 یسادعام ندن رب زا کهدنتهح لا . ردد ودحم هلز رخ رخ

 نالوا es یونج ۱ ردن 5 اف ملاقا باک

 ۳۵۲۹ ۰۳ یقوم (فیرط) یک هدن زاغ وب هتب

 « یلور لاش » ی هدای وال نالوا ین لا و

 هيا ور وآ «بولوا عقاو هدیلامش ضع ۷۱ ۱۰

 یمو وی لا مهسا وتو رهطآ ب

 ( هلبمز یکی ) نالوا یسیلاش لاو ۰ برک نالوا
 نالوا یسهطقن ی كا ؛هدیلاش ضرع ۰ °

 لوط ۱۱۳ ۰۰ ینورب(هقو) یهدن رق هنوپسیل
 هدیفرش لوط,۹5 ید ےک یر ۶ 1 2

 یغوط هن ی ونح تر ندیلاش قرش رک

 ونح یاهنم كنهرومو ۰ یبظعا لوط نالوا

 لوط نالوا هلامش ندو نج ردق هتنورب لامش ندن

 یسهیعطس هح اسم . ردهزنم ولیک ۰۰۰ جد ا

 یسیلاهاو «هزمو لیک عبر ۰ ار
 . ردن ویلم ۰ 2

 اوروآ س .یندع بابسا «یسهیعیبط لاوحا

 نداقیمآو اقیرفآ ءایسآ نالوا یراوشموق یسهعطق
 هبش رب كنايسا انداع بولوا كح وک اهد قوح

 انثتسا ج وروو ج وسا هلا هیسورو «یشهریزج
 كح وک ر ثنسهعطق ایسآ هوروآ نوت «هسنلوا

 ۔امآو هعخن ای لی هب «یک یفیدلوا هدنکح یسەطخ

 جسج رب ی ےک هالایهو دنآ هل ءیرهن كوپرب یک نوز

 هل 6 نا تاناب صوصح هندنک هل «یغاط

 تهقیذ هن «یرلندعم هراسو شموک «نونلآ یلترنک
 .ردق و یسهیعیبط تورت ر هل و مچ به «یراشاط

 تحن رب EAE قردلوا هد اعلا قوف ها ب

 لاح .ردهدسایقم كح وک یسشرھو نردضشمهمریو

 تل ودر قا هسل وا هداشآ ابو ايسا «نکیا هلو

 یالقسا رب زستیمها كنلودرب یو كجهلیبهدیا لیکشت
 ین وکو هدهعطق و نالوا كح وک ردق ثجلیهلوا

 كرا هرکو نارد ياد ها رلتک وشو توت هدنوک ۱

 | هلهحو و

۰86۵ 

۱ 
۳ 
۱ 

 روا

 ردقو ندا فرمتو كالقسا ى قم وا
 ۔انص «ینراعم كنسلاها .ردشعا لکشت 0 كوي

 مسج نالوا لوقعلاربم «ینایفشکو تاعارمخا «یب

 دعطق و رک «ردشمراو ههخرد ا ا
 یر بخ كا .یسهصالخ یک سم ااا مر

 یرلف رطضعب كناقبمآ نوک و اعقاو . ردشمکع هنمکح
 شلک ههج رد تكح هلی هدنا تباقر هلا ا و روآ نابه

 «ندیا لاصا هتبدم هحرد و هدیرلرب وا هدهسا

 ندا ندع د هدررب قازوا وا یسبیعوط اهد و

 كنتیندم غاب ابوروآ رلتیندم وا .رد رلیلاب وروآ هنب
 درد رانا وا شن

 او «بونیعا روهظ هداوروآ لوا دا تم
 وس «تارف یداو ناربا «نيح ودنه لوا ند هعطق
  هدیا تا هدرلا روا «نکیا شغل و هدرصعو هر

 نوک وو «كنسعا قرت ردق و هدا وروآ «هدبویم

 هدایز ندنفرط ره كضرا هرک كنسهعطق هوروآ

 لاوحا كن هعط و نیقفم یتبابسا كنسوا روم

 . رد رلشما را هدنسهیفا رغح و هیعیبط

 ر قح هب راچ هزوک كنس هعطو ا وروآ ی رکیدید

 هديراقو «توا

 ماقا ‹قیعضوو لکش نکل «ردق وب یسهیعیبط تورت

 هلورت لاصصت-ا یسهیعیبط لاوحا راسو یساوهو" ۱
 اوروا EE . رد دعاسف كب هنسغا تا روم بسک |

 ؛بولوا لزوک ندنرب ره كضرا هرک یساوه كنا

 لب نیشیق هل «قاجص ردق قج هیمهلینایط نیزای هن
 لدتعم روغایو راق ؛رولوا قو وص ردق قحهیمهتلوا

 بایساو یرالوح ؛راقا ردق یوزلو هدنر وص

 قرطره ؛ردقوب یرارب نکس لباق ربغ هلا هد دعتم

 ردق وا یرالحاس «هقشب ندقد) وا طاع هل ربکد

 ردقوح ردقوا یرلجلح و زفر وکو لییتنفیح لی ریک
 روق دنن را بیرق هن کاما ات کد ندنفرط ره هک
 كاريك د .ردقو یررب قازوا ك ند رکد «بورک

 "یطاعت و هنن رلطالتخا كرلناسنا یرب ندیکسا هسیا

 یلشیریولا ردق ه هنبرلغا تورث 9 راکفا

 هن رانا هراس تاعطق «یرارپن

 ارش ۲ یک یه راک اوا «هدهسیا لححوک هیسل

 موقو ۳ هد رابصنم و «رلشینب |یلتعرسو راهل لس هدن را

 خاص هنافس ریس یسیرثکا «بویغا لیکشت یرادس
 م ردق هن را هب روا ات ا ینا = | رک د علت وا

 ك را وص هلیسم ال وا تل لا شیف زاب كرار وغاب .راردا



 ی نا

 نا

 «بولوا بحوم یغلقوح كش رارباچو اعم یرنک

 | ویح نالوا نادناورا مهم كأ كن هب شب تور هد ول

 .رولوا بحوم یتسلاغوح كن هیلها تان

 عسونو قرت كتيیدم یسهلج كابسا و .هتشپا
 | نالوا شک نداشرفآو ایسآ «هلغلوا بحوم سا
 .ونح قرش فحش دا لوخد هنس هعطق اب وروآ تین دم

 ؛شمالخاب هک مسوت یرغوط لاش برغ نا
 كن رعقوم .هعنلوا دنمهصح ییزح ندتیندم یاهاو

 هل وک ندنوک «هدافتسالای LEN ییدتا زارا

 یکن وک و «قردشیلاج هرشکت ییروش بابسا

 . رد رلشک هلاح و و ی

 ندا هطاحا یاب وروآ ھی .یرازاغو هل را ریکد

 ماطر هدهح رد یعنکبا «ب و رک نما كل رله رف را رک د
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 | و .رارودا لیکشت رازفروک عساو ضعب هل را ریکد

 یاس كنا ور وآ لام دمحع+ روح «قرهلوا ندلیف

E SO یا لاع) ها SSR 
 «ثنلف هقیعلب هلا هرنلکنا یسالطا طیح رحم .روبدا

 ا رح) هدنسه رآ جورونو هقراعاد ءایالآ

 -راعاد «قرلیفوص ند زاغو (اغناق) ید ریکدوو

 (قیطلاب) هدنسهرآ ج وساو هیسور ءاینالآ «هق

 (ایتتو) ځد ندنوب هک «روبدیا دیلوت ینیربکد
 «بولیریا زفروک ییا هلیرلما یرازفروک (هدنالنیف) و
 هب (ایوبال) ات هدنسهرآ هیسور هلا ج وسا یسیحرب
 ۱ ر وبس زات هدنغارب وط هيس ور جد یسعکیاو «ردق

  .ردنرابع ندنزیکد ( قازآ) نریک هنجا یغارپوط
 1 [ : روب تعحارم هتسهدام « ریکد یا2

 ۱ هلرازاغوب قاط رب هل راربرب یسرکا كرارکد وب
 ةطقن تسایسو خیرات خد رلنوب هک «رودیا طالتخا
 ۱ ادو (قاررک اقسا) روزا يها لبخ ندن رظن

 7 -اغو (دن وس) و «یریکد (تاغتاق) هلا لاش رع هعز |

 EEN یریکد قیطااب هل ریک د تامتاق جد فز

 هننریکد (هشنام) ندیلامت رع .ردطالتخا ةطساو |
 رګ یزاغو (هتس) .رویلیک ندن زاغو (هلاقودا)

 (اینرمت) یزاغو (هنیسم) «نکدقآ هللا یسالطآ طيح

 قیایردآ یزاغو (هتنارتوا) «یریکد (نانوب) هل ریکد

 رادطآ یزاغو (هیاطلس ةعاق) «یرل رک د ناتو هاب |

 هرق هلا هرم یزاغوب (لوبناتسا) «هرمرم هایریکد
 نا زا هل رک د هرق جد یزاغو ( هعلق یکی ) «نیکد

 .ردطالتخا ةطساو هدنسهرآ یربکد

 وا تلعرا ور و قره دال اوس
 لیتنقیح لیت رک یلحاوس ردق یسهعطق ا وروآ هدنرز

 .ردق و رب ر ج قوح یرازفروکو هر هبسس و ۱

 یتعب (وانیدناقسا) هجاساب یرلهریرج هبش یهدلاش

 | طی رح هنن هدیغاشا اهد .رولوا دتم كدهن رق كغ

 ۱ هدنال ربا ) هک هدنال ربا هاب هزیلک_ا نت سس

 (هشنام) هدنسهرا هسنارف هللا هزلکنا «(یریکد

 هک وقساف) جد o ا ایسا ها | هسنارف «ی رب د

(aهتسا ه دنب ونح كنا وروآ .رویلپرآ یرفروک  

 ۱ نددیکرب راط نلید یزاغو هتدس یسالطآ طیحم رگ

 نیش رز دوس یک رد يا رر نال وا ELE لم چوا كناب وروآ ءبویلوا

 كنده رتب تیندم یرب ندیکسا یحاوس .رویدنا
 ابوروآ هللا اشرفآو ایسآو «شفلو هدننکح ییشب
 شلوا هطساو هنراح و راکفا "یطاعت اباد هدنسهرآ

 - هل هلند ریکد هج ربا هدنتهج لاش كریکد وب نالوا

 ۱ هدرلن و هک نویو رزفروک متاطرب دوی ردق كج

 9 هدنفا رطا كن ایلاسا

 .هطا) نانلو هدنسهرآ كنهینافع كلام ها راریک د (قیت

 هیس ور هدر و لد (ریکدءهرق)و (ه سح ص ) «(یزریکد رز

 | NS (نان و ) «(اب رعت) نانل

 اد عی ( دنالتوی ) هلیسهربزح هبش ح ورو و ج وسا ۱

 رلیک هدنتهح بونح . ردن رابع ندنسه رب زج هبش هق راين

 -روب و ایاپسا هدننهج بع «بولوا قوح اهد هسیا
 ؛(ایلاتا) هدهنروا ۰( ایربآ) نالوا لماش یریکت

 یهیناقلاب هریغص تاموکح لا لیا مور ید هدقرش

 ناقلابو «یراهریزج هبس (ناقلاب) نالوا لماش ییانوو
 هبش (هروم) نانلو هدننونح ياهتن» كنسهر زج هبش

 -ه رب زج دیس (عرق) جد هدنحا ك رک ده رق < یسهرب زج

 رایتنقح و یتنربک رباس هلرلهربزجهیش ون روپلو یس
 و «هلغلوا بحوم یسلاغوح كنلحاوس هوروآ

 اشا ندهزم وابک ۲۷ ۰۰۰ یعوع كلجاوس

 .ردهدایز اهد هزیمولک ۵۰۰۰ ندنلحاوس اش رفآ

 رهطا قوحرب هدنفارطا كنايوروآ -- .یراهطآ

 -وح و «ردکو ی لیخ یسیضعب ندنرلجما هک «روینلوب
 هی را تیبها هدایز ند رهیعیبط تماسح كدغ

 - هطا (ایاتر) هدهحرد ا را . ردراو یرهیسایس و

 ا و قو ر لا وب یا هک ندیر

 هلا هرلکنا سفن کوی دا كنبراکویب .ردکم
 ا ا نالوا لماع نایسوفساو سلاو



 «نام «یسلظنآ «غنیلروس تساوی ۰
 هطا هزنلکنا یخد یرلقاط دنالتشو هاو ۱ اب رمز

 هدنسی رغ لامش كنابوروا .رارویل وب هدنفارط
 "هربزج (هدنالسیا) نالو هدنب رق 4 (دنالتو

 یرهطآ (رارف) نادلو هدنسرب كوا هلیس

 (هلمز یی) هلا ( عربجمسا) یهدلاصن یار

 دودعم ندا وروا ید یراهطآ (فسو اوسنا ۱

 بطق هدایز ندای وروآ هحهج ره رلن و «هدر» دو
 رع .ردبا اضتقا قفلوا دع بوش هن راطقا لات

 هدنلحاوس ج ورون «قرهلوا ندنربازج یسالطآ 3
 «دنالتوغ «دنالآ هدنیکد قیطلابو یراهطآ (ندوفول ۱

 یراهطآ نکور لوهنرو «دنالوا «لسوا «وغاد

 ویف «دنالس نالوا ىرلەجلشاب كن رازح هقراعادو

 (نورلوا) و (هر) هل راهطا ایدنامرو ز ۱

 بول وا لکشم یدادعت 3 را هطآ ک هد رک دقآ . رد راز

 قآ رغ : رووا دادعت یآ هجورب یره
 داط (رایلا) نالوا لماش :یهفروتمو هک ۰ 8 1

 كرك د قا يا (هبلا)و اید راس هقیس روق ۵

 هایسهرببک رر الخس ءدنفاص#لا لح كنمق و
 نالوا روهشم هد نالو نقال كوا

 ۔هطآ هطلام یکه دن ونج كنایلحس و یراهطآ (یر ۱

 ٤ ص وصخ |یلعو هعبس ریازج هدنریکد تان و 0
 ِ ؛ یراهطآ ايح امل اد هدن راک د قی ا ءا ولافک ها

 بد نانو و زوبغآ درک هدنریکد را را وا

 .روینلو یرلهربزج كردعسو (وشاط

 دعطق ابوروآ س .یرادلام یرءهووا «یرلغاط

 هبیرغ لامش یرب هک .ردعقنم هیولنام كو ییا یب
 هبیاعش دمجه رخش ینیراوص «بولوا رظان یرعوط

 هبیمالطآ طیب رحمو هبلاعش رک «هنریکد قیطل
 بولوا رظا هبقرش بونج هسیا یرکید ؛رکود
 . رکود هززح رو هربکد هرق «هریکد قآ ییرلوص

 وا :EE EY) لابح هسح رب ردق هننای رب ندشان

 شن ردق هنندودح ایرییس ندق راط لبح :بویت ار

 «ندرلغاط 2 هد رل رب :ضعب ءبولوا یقیشالوط

 قجلآ ردق قح هبنل وا سح یعافنرا یخ هد رام ضع

  هدنلحاوس كنهسنارف .روبنلوب یرهطآ دنالتوبو اپ

 ۱ یرلهرب زج

 ۱ تا ۰ رو ایروک هدرلتروص فلتم یطخ
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 | رکلای «هدەسيا راو یراهی رات تیها كسا تا

 روا

 هدنرزوا تاتطع و رو وو تراتبع 09 هو وا

 ویلا كنا وروآ یک لارواو تاراق «بلآ برپپ

TREظخا :هدوسز ریل وا شوک حس ید  
 E «بویقک هح ر ك رله سلس و هایم مسن

 رلغاط كوي راس لرکو یبظعا مسق كنهروکذم لابج

 .راروینل و هدنح راخ كهايم ےسقت طخ/ یراهلسلس

 ۱ زز هجور یرلغاط لو لا كناوروآ

 : ریلی هنل وا مسش هقاط

 زیکترو هللا اناپسنا هک «یقاط ایرهیا ۱

 اریس) کسکو كا كرلنوب ؛بولوا عماج یتیرغاط
EEنالوا یسهورذ عفترم كا ی ی  

Oدرد زاو یاسرا هر  
 یس وط اهدو (امراداوغ اریس) هلا( روم اریس)

 لح كقاط و ید (سودغ ارمس) و (لامرلایداو)

 هزم ۲۵۰۰ یراق و یغاشآ «بولوا ندشلابج
 . رد راو یرلعامت را

 را ندهسنارف ییاناپسا هک «یقاط هنرب ۲

 ل راما یرلغاط ( هج اغ)و (ایروتسا ) ۵ رکص ندقد

 (هزنسنف) نالوا هدنسل ام تبع یاب كا اسا |

 ` یسەورذ عفن رم لا هدسلحاد یدودح انامتسا تنش

 ENE بول وا یسهو رذ مات (نوتن) كنغاط (هن دلام)

 ار (لاهنیو) جد هدنلخاد ید ودح هسنارفو هزم

 رد راو یرلعافن را ه زید NAA «پبولوا یسهو أ

 هدنسیب ونج مسق كنهسنارف هک «یقاط هناوس ۳

 هنسلسلس (زسوو) یرغوط هقرش لامش «بولوا
 0 )۳ شر کا تر از وه

ESو  alg 
 هدنسلاش قرش كنهسنارف هک «یقاط وسوو 5

 نالوا لخاد هب این الآ هدعب «بولوا دتع هخبو دودح

 (نیر) بولوا هدنسیشراق كوب هلیسهلسلس زسوو
 فلسلس (نامروا هرق) نالوا شاربآ هلیسارج تنغامرا

 لا نا ندن رلغاط (هدرآ )و ندنش را

 | كنهعطقو ءهرزوا كنا قیرفت یلام ییاو ق

 :فارطا یدودح .

 تا هاب ةا هک «یفاطاروح ۰

 هل رلغاط ضعب یزاوتم نابازوا هدنف

O)وقتا وا شنا فا تام هاست را تشیع  
 . ردعماج یراهلسلس ضع نالوا .دتع هدن رلتکلم (اب

 تب ولوا عاط مات « ینرہص راق » قش لا كرلت و

 .رد راو یاش را هرم ۳



 روا

 (راتوغ تنس) یر ا هک «یعاط بلا ٩
 نالوا روتسم هلراق هدنروص یعاد تولوا یغاط

 یرلقامریا (وب)و (نیر) .(نور) ندن رلکتا كغاطوب

 كغاط و .راقآ یرعوط هتهج رب یر ره «هلاعبب

 افترا هزم ۸۱۰ (قنالب تنوم) نالوا یسورذ

 دع بوسنم هبایسآ یسهلسلس ساقفاف «بولوا هدنع

 ار لیست هاش عفت ره دا كنا وروآ ید رب دقن 9

 كنهسنارف هلیمظءا مسق كنهرحشوسا یرلغاط بلا

 كنايالآ «ینلاش یابتنم كنايلاتا «ینمسق ییونج قرش

 طبض یتسهحراب كجو رب كنایرتسوآ و یر زا رب

 ۱ . رد راش |
 نت سران لا یر كا. اط نیا ۷

 هنیسم یتحو نانازوا هجو كنالاتبا «یرهیالشاب
 بسک ندیکی هدايلجس هرکبص ندکدلسک هدنزاغو
 ندنناعرفت كنوا هلا هلسلس نوزوا رب ندیا عافترا
 را هزم ۲۹۰۲ لع كسکو لا «بولوا ترابع

 .ردیسهورذ (وساس ناغ) نالوا یعاقب

 هنوط هدیناشع یابوروآ هک «یقاط ناقلاب ۸
 هل وا هدنسهرآ یریکد رلهطا هلیف رط یغاشآ كنسارجم
 .رول وا دتع ردق هس ی لحاس دریک دهرق ا «قر

 (یجاط تویسد) ابو (بود ر) یس بعشر كنهلسلس وب

 ر كوي اهد رکیدو ؛ ردق هن ريڪد راهطآ هلیما
 ر

 ۱ (سودنی) و (راش) «بولپربآ ند راز اپیکی ید یسەبعش

 هبس هروم هلرورم ندنحا كناب و و قلد وان رآ هلن رلمات

 اط و .رينازوا ردق هنونح یاهننم كنسهرب زج

 هنقاط بلآ هيس هطساو یرلغاط كس رهو هنس وب

Eولیر) كودر لحم كسک و لا .رودا طاب را  

 «بولوا یسهورذ مان (یعاط

 . رد راو

 نامه دراو ناتسراجم هک «یقاط تاراق ٩
 :ریلیسو ایواروم الابهش «باودیا هطاحا رادام اند

 یعاش را ه به ۳۰۰

۰ 

 ی ودح قرش «ند هن ووفوو ایا اغ اد رش «ندای

 ۲۲۱۵۹ «بولوا یعاط (هرتات) کهدلاش ىلع كسک و

 .رد راو یعاش را هزنم

 دذم ةطخ هک اط یرلغاط ناتسهح ۰
 (ایگ رییکتس ر) ؛( هکر ییکلتحف) ندا هطاحا یهر وک

 نالوا کسکو لا ءتول ؤا لمامش یرغاط راسو
 .ردراو یعافترا هزم ۱۱۰۱ ثانغاط (بوقنسا)

۶:۸ 

 ۱ دنپ- یرش كن هیسور هک «یقاط لاروا ۱
 دید ودخ ایسآ هللا اوروآو نالوا دتع هونج ندلامش

 .رذ كسکو كا «بولوا ترابع ندهلسلس رب نارپآ

 ارا هزم ۱۱۸۹ كنغاط (سیسویلو) نالوا یسهو

 1 . رد راو یعاقت

 ۱۳ درام یاب نکلاب هک «یفاط ساتن ۲
 ا لا اوا نام هابوروآ
 ۱ .ردهزبم ۵11۱۰ یعاشرا كنغاط

 ۴ روا كنهربرحهبش هک «یقاط واندنافسا ۳
 هدنتهح حوروت «قرهلوا دتم هونج ندلامش هدنسهب

  هلحاس «هدلاح یراقدلوا قلایقو كد «یرلکنا یک

 لیکشت راڪاخو نور نیتح ماط رب «بونا ردق

 ۲ ان زایم زا ها ی رکن ی هدنتهج ج وسا ؛راردیا

 (دلیفسع ا) مک كسکو لا كنداسلس و .ردزودو

 ۱ ۰ درو اتاق ۱۹۰ تولوا اط
 كنءهرتلکناو ییایحوقسا هک «یقاط ایناترب 6

 «بولوا لمانش یرلغاط ندا هطاحا یننهح برع
 دل (سیوت ن) ی هدایح وقسا نالوا یراکسکو لا

 .رد راو یعاشرا هزم ۳

 هدنعسق بغ بونج هاب یرلغاط كنابوروآ
 نالوا كعد یسقرش فصن كن هعطق و «بولوا

 هووا وو ؛ردنرابع ندهووا رب زود ًالماک هیسور

 (نیر) «یقرهلوا دتع یغوط هغ هدنتهح لامش

 هنتس وا یربر .رولوا لصاو ردق هنصنم كنغامربا
 یبیطس و عافنرا كناب وروا «دس رونل وا باسح

 عافترا هرنم ۳۰۰ رکد اضرف .ردب رق هبهزنم °

 «ناتسهل هیسور نوت ؛هسلوا كحهدا بسک

 كنلف و یمسش لاش كنانالآ هاب | هقراع اد «هیس ور

 ج وساو ؛ربلاق هدنتل [ وص ننال كنهسنا رفهاب اهقیهلب و
 . ردنا لاح هطآ رب ج ورون 4

 یرلناکرب روه شم كا كناوروآ --. یرلناکرب

 او هدایلاتبا هدیسکیا هک ءرد (اتا) هلا (ووزو) |
 ۳۳۹۹ كنسیهکیاو ۰۱۲۵۰ كنسیحم رب «بولوا
 كحوک که دنلامش كنايلجس .ردراو یعافترا هزنم

 - ازج ناثوب هلا ( یلوپمورتسا ) نالوا هدنرب ك را هطآ

 ا راس ) نالو هدنر ندنرب
 - وا دع ندا وروآ یسهربزح هدنالسا .ردهدهحرد

 .رد راو ران اکر ددعتم جد هد وا «هدلاح یییدنل

 هبضوح زوقط یرارړې كناب وروآ بس . یرابا



 یسهنام لامش
 یسهضوح لاس دمعتم رم --

 هرتمولیک راهنا

 ۳.۰.۰ هد و

 10۰ 8 انیود ه دنسف رشل 4 8 ۱ امش كن هيس

 Ve اغنوا ۱ 9

 یسهضوح یزربکد قیطلا سک

 ای روت
 ۳ ايلول ۰

 ۳ ایتیپ 9
 4 ایموا

 ۷ اون

 ۹ هنود هدهیس و ر
 ۷ نمای

 ۹ هلوتسی و هداینالآو هیسو

 ۳۰ رد وا هدايا

 o نمولغ هدجور
 ۱۰.۰ هبلا ۳

 Nee رسو «هسنارف ءهرح
 ۱۳۰ نير 2 ۷

 ۸۳ هزوم هدهقیعلب و كاف ءا

 ۰۰۰ وقسا 1 ۲

 ۳ هسیمات هدهرتلکن

 “TA روس ۰ ابد
 ۳۳۳ نوناش ۱ هدي رلهطا این اب

 ۷۷۹ هنیس
 ۱۰۰. راول هدهسنا 5

 o“ هدن وریژ

 ۳۰۰ وینیم ۱
 ۸ ود 5

 E .٩ | هدرکتروبو اياپسا
 ۹ هناي یداو ۱ طب

 9۹. ریبک یداو هدایناپ

 ( یسهضوح زکد قا) یسلام ىو

 یسهضوح ریکد قآ ی 5

 Yo هربا ۱ ۱

 8 (a .دایناپسا ۳۰ هروقش ۳ ۰ ۰
 ۳۰۰ راب الا هیداو

 روا

 1o نور هدهسنأ رق

 1 2 هدایلاتا ۲ و رآ

 یسهضوح یینایردآ س ٦
 »۷۰ وپ 4

 ۳۹۰ غدآ ۱ هدایلاتنا

 ۳۰ نیرد هدقلد وان رآ

 رو رادراو
 ۳۷ خر ۱ هدنلیا مود

 یس ەض وح یریکد قاژاو ریکد رد هر

 SA هن وط « هير ص < ناتس رام

 هدناتس راغلب و اي امور

 14 رتسیند ۱

 1۹40 ریس د /

 ۳۰ نود ۱ 9

 3 نابوق

 یس هض وح ززح مهم ےس ۹

to. Db 

 :Ar ( )ارم | هد هیس ور

 ok لارو

 لوس یرلتهج ضعب كنا وروآ س .یرالوک

 و .رارویلو یواح یرلوک قوح رب كح وکو

 «بولوا یتهج ییرع لامش كنهیس ور یسیح ر ك رلتهج
 كرلنوب .روینلو هداروا یرللوک كوي كا كناب وروآ

 ‹ (هزمولیک میرم ۱۸ ۲۲۰) هغودال یرک وی كا

 ك .م (We e سوپ جا( م )٩۷۰۰ اغن وا

 قوجكي خد رال وک کهدنسهطخ هدنالنیف . ردي رلل وک
 علص ٤۱ ۱۷۰ یسهیعطس ةحاسم كنعوجم «بولوا

 اواتندنافسا عن ر یاردز خم ولو

 یرلک ویب كا لرللوک کهدهریزج هبش و «بولوا
 «(.4.م ۱۹۰۰) رو (هزتمولیک عبرم ۵۵۶ ۸) رنو

 رلا وک کهدهطخ وت .ردب رلل وک (.2.2 ۱۱۰) رالم

 هبهزیم ولیک ع برم ۱۰ ۰۰ ۰ یعوجب كنس هیعطس ةحاسم
 ید هدنس هیونح تهح كن رکد قیطلاب

 هلا اینارموبو غروبنلکم .بوسلو رلوک قوج رب
 ی ۰۰ یددع كرلوک كحوک یهدهیس ورب قرش

 . رد زو ام

 مانو (ونابرو) هدنسهلام یونج كنبراغاط بلآ

 .ردس رق



 روا

 .م ۱۵) ورال (.2.م ۵۰) وزیرح هلرکید مانو
 ؛) وفاس

 كنسهلج «بونلو راوک ضعب كج وک اهد رکیدو
 لاس . ردهزبم ولیک معبر Ns ۰ یسەییطس هحاسم

 دا بولوا قو اهذ هسیا رال وک یهدنتسهللام

 ۶ ۸) نوت را رح ول یارگ ون

 ((.2.م ۲۶۰) لئاشو «(.۵.ع ۳۰) زایرب (
 عوز 0 م ۲۷) تاروم 3 .م ع ۲) ناب

NA ۲۸(۲۸) داتسنلاو (2.م )۸٩ میروز  

 یعطس هرتمولیک عیرم ٩۳۹ هاب را وک هراسو 2م
 ش هدنآ وس یراقو نیل وا (هشن اتش وق) نانلوت

 ۱ نوا هدهرب وابو ۹ «یک ید و لوک ردق یکی

 ۱ | هراسو (داتسلاه) «(نخآ) «( رثآ) ید هدایزتسوآ
 ینو عطس هعب ام كنعو# ۹ رد راو یرلل وک 7 رب كوي هنسا وه كيکلع ۰ ەق زا اس ۱

 | كن راغاط بلا .رد ردق هزام و ایک میرم ۰

 ا 0 یر 3 لوک ونح هلرکید مانو ( نایل ) زکلاپ هدنسهلبام یبرغ
 a Rg < ( هزم و لیک عب رم ۵۱۷۷ )

 لوک كحوک چاق ر رکید هلا ۳ .م ۲۷ ) یسناو

 . روینل و
 -ول و شب ترد رکا ه دنس ه رب رح دیس ایلاتا

 «بولوا عقاو هدنطسو كنسهاسلس ننپآ هاو

 ۱۵۸ كنلوک ( ونیحوف) نالوا شادوروف ارا

 وک (هنهسارت) ؛یدیا راو یسهحاسم هرم ولیک عبرم
 كن (اتسلو) نالوا لو ندنعآ ناکرو ۱۲۰ كل

 .رد راو یسهحاسه هزفولیک جیم ۸ اج ےس

 ك و (لدیسان) هل رکید مانو ( ون رف) 34 دناتسر

 ۔ر وغاب < یسدیعمطس هجخانس هدلاح ینیدل وا نرد زا

 | -ولک عیرم ۰ ۰ ند ۳۰ .هروک هن شک و تلق و كرر

 دس قحەلوا منام هن رينات كنيتنف 1 ها اوه تیطرو ۱
 نانلو هداتس راخ هن .رویدیا نا ردق دب هزم

 E هزنم ولیک عب رم 1 ید كنل وک (نوتالاب)

 . رد راو یسهیعطس

 .ردهرزوا ترک هدهدنالربا زکلاپ «بویلوا رالوک

 وق «(هزنمولیک عبرم ۳۹۷) غی هدهروکذم هرب رج

 هنر ها و عید هم ۱۱۷ ۱) تیر

OCS RENN)۸۳۰ قسم هم یار  

 «نیزسففل وا باسح راقلقاطب «هلرلوک ( .ك .م

 كچ وک قوجرب ندا طبض ینعسقرب هد زونوا كهریزج

 ۱۱ اهر وی 4 6. )۰

 ۳ اوم تک ر «هدهس ربا اضتفا قلوا یووص

  كراتلک ندهرق «بیطر ك راراکزور ناک نداریکدو " ۲ «قونوص كراك ندلامش ءقاص دراراکزور نلک

 .ردقاعص اهد قوح نشیقو لدتعم اهد |

 | یھب ہد ع یاب وروآ 97

 | نایاش هرکذ هدهزلکناو ریکتزو ءایناپسا «هسنارف

 روا 50
 ب ا كنسهریزج بش ناقل a e (وناغنول) <« (هزبم ول يڪ عب رم ۲۱۱) روبام هلرکید

 . قلوا تم یو و یسهعطق زاتم كلا كض

 | ترارح ردق هئره .ردراو رلبس قوحرب «هرزوا
 1  لیلفا «بولوا یریثأت كشن وک یبس یح رب كندور و

 ۱۳۱۱ ۱ وا دز ردفا ییضرغ ةجرد

 1 ند ونجح . رد راو رلببس قوح رب اهد نالوا لح دم یلک

 ۱ كراراکزور وب هدلاح و .ردیعیبط یراثوا باي

 1 وا یدوحو كغاطر كسک و قحدلوا نام هن را

 هلن یساوه هرزوا تیم وع كت هعطق اور وآ

 ` ۱ او اقا ناتو هتشموا ز
 . و قحمآ

 دنم هصح توام قرط ره كناوروآ ند زاما ۱

 دیفتس هلیماع ندلاح وب هج برغو بونج «بویلوا
 ردق ههجرد رب یتهح فش لا «هدلاح یتیدلوا

 ۶ تربت ك 2 نالوا عبان هنساوه كنايسآ

 .ردسدان یساوه هدنروص یعادو ی 0 اهص ك یرازایو

 هرزوا تیک اهنتهح بونج و كارو هسیاو |
 ندن رف روک هقیسکم «فلیسما كن راکزور ن بوح

 «یتر هیاللای ییهی غ لحاوس نوتب كنیتنقآ قاجص ناک
 قاعص يو «ندنسقیح ردق هلا مش كحورو ۳

 یرابا ندنسماقلوا فداضت هتسهلسلس خاطر هدنلاح
 ندی رع بونج رلغاط یهدا وروآ تقیقح . رویلک

 عنام هنتماقتسسا كراکزور نسا

 هدتماقتسا ر كحهرب و لوب هراکزور وب «بویلوا

 رظا هبونجو بغ كرلغاط دوجوم اذه عم .رارد
 ندنرازو نالوا رظان هلاعشو قرش یرزو نالوا
 . ردقاعص اهد قوح

 ك راکزور سب ایو قو وص نسا ندیلامش قرش
 «بولوا هیسور تکلع نانلو هدنتلآ یربنآت هلیمام

 هدتیعضو قحهل وا
 رم د “اک د یا



 نانل وب هدنسهبب ع لحاوس لریکده رق Es :روصح

 و هی هدنانوب یخو دلو اتسا 1 8 دز
 كن راکزور رغ بونح «هدهس روینل وا سح 1

 ناتسراجم .رودا لادتعا بک هابرثأت ك ِ

 یتهلسلس (تاد راق) در «هدلاح یی دنا و 2 يخ

 یسا وه ؛نوععیدل وا رمس رب یشراق هراکزور و

 هسنا رفو ایلاتبا هلیلحا وس ایحالاد ؛ردقاجص هعقدل وا

 هنرییو بلا هسیا ریکترو و ایاپساو ییونح كن
 هيما ندنرثأت راکزور و هلیسهلسلستم لا ج

 e بغ كنايناپس
"1 

 ۔الطآ طیحم رحم رلغاط نانل و هدنتهح

 و «ندن راک دتا علب یت وطر ك راکزور نلک ن ق

 .ردپباشم هیاقبرفآ هدایز ندابوروآ یراز
 یسالطآ طیحم رحم ینمی هییونج بغ كناپوروآ
 روغای هدنعتوم ره ت تاپ هدن رازب نالوا رظات

 هونج «هدلاح ینیدلوا ردا كب قلقاروق بوغآ۲
 ؛ ایر وغاپ زاك نزابهدنرلرب نالوا رظان هریک د قآ نک

  کزور قرش لاش .رولوا لزوک تیاغو یدادتم

 «قردغای ندر جد تٽقو یی دعاي «بولوا 1 اهد و

 ؛رروس مکح قاقاروق « 8

 یتفاطل درام لوصو كلبا ؛بولیع هشيق ندزای]
 ه زاد ندشف نابهو

 هرب ندر E ot یراکزور یبرغ بونج ای
 ردا لو او

 رب یضراع ایو یعیبط رکید ایو ندنسفل و قلقاطب ر هدنرلاتهج ضعب ؛بولوا مالغاصو لدتعم ی اوه هرزوا تیموع كنا وروآ «ریارب هلرلقرف وب

 . رویم ۱

 اوه ییالوصحو تاداش كن وروآ ڪڪ . یا اس ۰

 ندیلاش ضع ٩۲ هداشنآ «بولوا حبات

 هدنتهح برغ كلا وروآ فالو و هب را نایمقیج یراق
 .رولوا لصاح ردق هنسیلاش ضرع ۷۰ كجور#

o ۰ ۳ ۳ ۱ 
 ۵ ۰ هد انسا یرلحاغا نکروک قاو اریحو ماچ

 تم سس

 | قمآ .ردقاهصلیخ یرلاوه هیلعءانو «ظ

 كرس اهد روغای هسا هدرارب نال وا قیحا هن

۹٦| ۱ 

  ندریثأت وب یخد اینالآ دا هبس ورپ با ن نا ھل

 كا «بول |

 .ررو] و ا ۱
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 هدلاح یراق دیقیح یراق و ندیلام

 تیاغ كرلجاغآ و هد راق وب ندهحرد ٩۰ و دح و راو

 دنا یرلحاغآ د وکس . رونل وا فدا تد هنب رلکسک و

 ك راراق یدمرس «بولوا یبنتم ردق هلامش یابننم
 وش ؛روللوا قداصت هرلح اغآ و هلی هدن راک

 ۱ -افوا یرلی وب هک دلدیک یرعوط هلاش هک راو ردق

 ضرع هج رد

 توا 7 هدنعاش را مدق چاق 7 تیام

 ایرییس یطسو و لامش كنهیسور
 هداینالآ «هق راجاد «جورون هلعل وا عبا هتسا وه كن |

 | ضعب «بولوا زسنابنو وروق یرلهت روا كن هعطق

 قوح ر ناللو هل رنک هلی هدایوالو هدنالنیف یتحو

 - اصت هدنبسق ییرع بونج جب ۲ كنهیسور هرلجاغآ
 ۱ . رویلی هوا فد
 «بولوا مبا هتساوه ربثلا ءاروامو مزراوخ هسیا
 قلموق هدیغارروط كناروا

 كنااوروا .رویشبت رلیلاچ و رلجاغآ كحوک قاط

 ھهج قرش بونج كنديسور

 7 هداروا «ندنه دل وا

 صوصایعو «راهطآ و رلهریزج هبش کهدنتهجبونج
 كناش رفآ یسهطخ ایسولادن | يسهر رج ایلجس

 قالرابو قوح كب یرلتاناب «هلغلوا
 رات « نوه .لاشرو < ربا نور بول وا

 | راك وصهليا راہب كليا «بوغاي نیشیق یغوچ رومی

 | قرش لامش نیشیق كرکو نیزای رک «یک ینیدلشالک |

 | ید راوه لوجو غآ ضع ندا دل ون ندلاح

 | رسدنه قو> هثا رطا یرلتیحم ب ول وا یص

 رپ .راتوط یتیرپ

 . راب وط قیر كن وا هد دل ام كلام |

 0 هنفد «نیسم «نیعمای و ا

 .رونلوب یعاوا ك راکتیخج

 ات هنساوه كنايسآ هسا یر 11

  هلرلحاغآ هجن

 ناتو هللا لیا مور
 هدرلاروب بولوا عب

 یلوطاتآ یسهلج رع رغو ه رم راحشا نانلوت

 .رارد وسم هعا وا صوصحم هنب رلهلقا ساقذاق و

 ضع یادغب «بوشیت هدا وروا یسهلج كناب وبح
 0۰ هددس رویل وا ردق هنسهحرد ۶ نیل اش

 لوصح هدایز اهد هدرارب نال وا یعاشاآ ندهحرد

 ید هدیلاش ضرع 16 هدهدنالنیف رادفاچ

 هبلامش ضرع ۲ چ رپو ۵۰۱ صم
 داعش ضرع ۶۰" موزوا .رولوا لصاح ردق
 هد رحم لحاس «بوشبتب هدنفرط ره كناب وروا ردق

 اش ضع ۵۰۳ هدرارب ظوفحم ندن راکزور لامشو
 كد و و نایاراب هنلاعا بارش, ناف ردق هل

 . ررب و

 . رووشیت

 نایارای هنلاعا ییوص هیرآ هد رار لام ییدمهشیتب

 كىارش ارب «بولوأ لیصاح ابا یوا یک: رش

 هدنف رط ره كناب وروا هل اش و یمالا

 نایلوا دعا هکم رب دشبت یادش و ¢

 كىرا ند راه ويم

 ٩۰۳ ,ددیسورو ههدنالنیفو جورون زارک هیا |



 د وآ
 الا ءیک ییدشیت هدفرط ره ردق هاش ضر

 از نادر او و
 یلوطانآ یتعی ندایسآ هباوروا یسیرثکا ك راه ويم

 یشنیدلوا دعاسم كيلا .قرهتلوا لس ندنارباو

 ؛نوهل «لاقتروب «نوتیز .ردرلشف وا يه هرلف رط

 جد رءویم صوصحم ءراوه قاعص راسو ران

 ول هشت هدایلحس هلی ونح كنا اپسا

 ۔وروا رپونکو ناتک ندنال وص ع لمعتس هدعیانص

 تاهح «یک ینیدلوا لصاح هلتیلک هدنفرط ره كلا

  اقیچ كيياو «رویلوا لصاح یخد قوماپ هدهیونج
 ی كناشرمآ و دنه ییالوصحم قوما .هددسرویلیر

 . ردیف وع ید دوم راو

 ینزج هبسن ید كسا «یک ییدقا لوبق سایق ہلا
 .ریلب هنلوا دع

 هن دنک كنسەعطق ایوروا س .ییاناویح

 و ی o وی
 قآ هدهیلاش تهح نالوا ردق هنسهتروا كنهیس

 رحم «بوشالوط هدنرزوا كراراق رلیکلیت ییام هلراییآ
 نر) .رارزنیا ردق هن راحاس شع وط كنيلاش دمج

 ۱ تورو ۱۱۷۲ دون اقسا تک سوم ناد

TAزییا ردق هیلامش ضرع . 

 ید هدایسوربو ا «بونلو هد ونج هسیا

 ناويح نلیند نیغیص

 . رول وا یداصت

 هلیکلت رس كنسیغاب هک «ءردراو د نوبوق عون

 ۳ صوص هب ه دږعد راطقا 2

 .رونلوا قیرفت هلیسل وا یلزون و ید كن رایشید و

 ازآ هلز رح رحم

 یعوربوق هلیسهود 2 نالوا e هدرا هووا

 ترک رالاقح هلیتآ راتاتو ینوبوق سکر چ نوزوا
 هب هق راچ اد اب ندنادغب هل رلطس و كنهیسور .ردهرزوا

 هدردووا تبنمو اسآ درمز نانازوا ردق هبهردنالفو

 هک روئلو ریغیصو نوو سنج ر یلتوقو یربا

 ا ا ا كندعسق ون
  ربغیص ون هدننامروا (هشوولای) كن (ایآوتیل) یتح
 وا یرتلاس یدارفا یاشا دا یی مولا

 كنيطس و یاد وروآ شا .رردفورعم هلیسا « شور
 شلرتک ندهرئص «بویلوا ندنس هیلصا تاناویحم

 ةلسلس هرییو هناوس لا بلآ .ردشلزو یسشنحو

 «هلیسیک غاط سنج حوا صوصحم هن رحم هدنلابج

 ۔وروآ .رونلو ناویح عون رب نلیئد یناعص عاط

 | یلز وط و قلم وق یک هدنفا رطا یریکد ق
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 دو كح وک اهد رلرغیص و تاهح كنا

 که دیطسو یاوروا هن « هدر هسا فیعض
 8 و اا ا لا برع .رارددسنح

 ج تک رک كوي «نداتس رع ههیاغع كلام ها

 3 i ندیل وطات آ | ید E «ند هب روس

 u كناوروا هلا هسنارفو هزنلکنا نداینایسا

 ایران ویوق سونیرم نالوا شقلوا قوس یخد هن راف رط
 ۲۰ ردشغا وا لاخدا هسلدا نداش رفآ ندنف رط رلب عی د

  هدنراتهج ضعب كنسهعطق ایوروا س .یناسقت
 . هیسایس تاهسق هدنفرط برغ صوصخلا ىلعو

DL تاهسقت,دنتهج قرش «هدهسیاقباطم  
 | . هبیضارا ۳ و فا تب هیشايس : هرضاخ

 ۱ ۱ندنفدلوا شمربتک هلاحرب لکشم كب لب ییسقت اقیفوت

 اورا .زکجهدیا ثحت ندهیسایس تاهسقت رکلای
 : «تیروعهج «قللارق «قلروطاریعا هدنس هعطق

 ا زواج یی ۵ ۰ هاب نا ونع ار قل هقود «كلسن رب

 . هتاود ررب یقاط رب كرلن و هدهسیا د وج وم راتموکح

 1 هتم وکح 3 RT هعطق وب را راقد و عبا

 كنب رلهيعطس ةحاسم الوا ىرل لود وب .ردمقنم

 . یآهجورب هلب رابتعا ینرثکكنب رلیلاها نانو < یکلک وی
 :زروبدا دادعت هد) و دح ییا

۲ 

 | هرتمولیک میره رلتل ود

o 1۱۸ o EG 
 V1 ۰ جورو و جوسا ۳

 را EE ناتسراح و ایرتسوآ ۳

UT E۱ ۰۳۹ ۹  
 هسئارق ۰ ۰
 9.۰. ۳ ااا 5

 ۳۳۷ ۸ ( هدنلیا مور ) هینامع تلود ۷

 ۳۱۶ ۱ هدنالریا و ایناترب كويب ۸

E۳۹:۳۳ تلاش  

 0 ۱۲۷ ۵ سی
 2 ۸٩ ۰ "رک روب ۳

 1 ONT نانو ۱

 E. Ue هیرص ۳
 ۱ :۱ 9۹ وضو ۵

 1 ۳۸ ۷ هقرایلاد ٥
 0 ۳۲ ۲ كنبف

 ۹ too هقیعلب ۷

 ۹ tr غاط هرق ۱۸

 © ۷ غروبنسکو ل ۱۹

 ۳۸۵ هرودن آ ۲۰

 ۱۷۸ نیاتسنتفآ ۱
 1 ونیرام ناس ۴

 1۰ وقانوم ۲۳

 ٩۹ ۷۹۳ ۵ اپوروآ ًاعج
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 دیس ور فعن «یسد ندتلود ۳ نالیاص و
 تلود و ایلاسا ایرئسوا هسنارف یزیلکنا ت 13
 كنهيامع تلود .رددودعم ندررطعم لود هيام
 رج بل اھا رکو یس هیعطس هح اسم 4 رک هد رللودج و

 هداش رفآ وایسآ ىع وج كنسهعبن و كل ام «هد هس ر وین ر 1
 ۶ ۰ ۰ یسهیعطس ةه حاسم ك نکلا من وتب «بول
 ۳۲ ٩۷۸ ۱۰۰ یسهعب نوتیو «هبهزتمولیک جب
 a AREAS ندوب هک «رولوا غلاب هس

 ندب غوط یاها ۲۱ ۱۳۳۰۰۰ هلا ر
 حب ره IAA PEC دب یرع
 هرادا لاه ۱۱ ۳8 ک
 هرکص ندتلود ید و . ردهدنتیعبات خو هلا هزات 4
 هج هين رات تیمهاو هجضا را تعسو هک مک ایا
 زا یسیلاها «هدلاح ینیدلاق یرک نر هہظعم لود

 راد همظعم لود «هلیبسحقل وب یرک زآرب همدم
 لاخ دا هه ر اد وا .هددسنا شلاق هدنح راخ

 aS زوقط رکید ا ب
 :هد رلن وب ۵

 رو و ج وسا دقراعاد تنلگ ‹ هقیعب

 , كل ءرتم ول

 ک «رارد د ودعم ندنس رو 8
 رگ

 رد اب و و هپ سص :ایامور هرم وسا جو

 قرف قوح هحسوشو یضارا ندنسیضعب ۹

1 

 ند رلن و ۰

 روا

 وا یرلف رف زا هدنرلئی هحهیسایس تیها «هدرادسیا
 اد الثم یتح .رارددودعم ندهریغص لود «بول
 كب نداینامور یسیلاها رکو یضارا رک كنەقرايت
 كج وک نداینامور هقراعاد یدلاح ینیدلوا اشا
 رب یلاع اهد هجرابتعاو ردق هکلب ؛رویفلوا دع
 ینعب «تئیه یتلآ رکید نالق .رویلوب هلی هدماقم
 -وم «ونیرام ناس «هرودنآ غ «غاطهرق
 قح هیمهنل وا هيس تلود یرلتم وکح نیاتستخا و وقات

 هرلتلود راس درج «هدلاح یرلقدلوا كج وک ردق
 لاخدا هدادعت و «ندنرلقدنل وب لقنسم «بويلوا عا

 .یدنل وا

 ادت تروص هیسور زکلای ندنراتلود اه وروآ
 .اونع (راچ) د وخایو ر وطاربعا بوت وا هرادا هد هب

 كندييهذمو هود روما ي نالوا راع یت
 اوم ااو و تلود .ردید
 د رلیلناثع یناشیذ رادبکح كنسي ر «بونلوا هرادا
 یرادکح ایرتسوآ «یسهفیلخ كنياسم ةفاکو یهاشداب
 یکكنایایالآ ءیروطاریعا ایرنسوا و یلارق ناتسراجم
 . لرد راح نا ونعیروطاربع |اینالآ و یلا رقهیس ور حد
 . «كنلف هقیعلب نیکترو «ایناپسا «ایلاتیا ,هلکنا
 نان ویو 1 ایامور .ج ورون ج وسا «هقراهاد
 لارق یررادکح «بونلوا هرادا E ی رود

 ناسو هرودنآ ه رج وسا «هسنا رف اوا

 سیر بخاف «بو لوا هرادا هلتروهج وخر
 نیاتستخا و وقانوم هلا عاطهرق .ردراو یراروهج
 هسا ع روبنسک ول ی راد مدت ادا تگ كسنرب ررب

 رادیکح ینلارق كنف «هدلاح ینیدلوا قلهقود رب لقتسم
 . روییاط

 ام

 ضعب لقتسم من هدنسیصعب ندنرلتل ود ایوروآ
 یقاط رب كرلنوب هک ؛روسینلو رتموکح ايو راهرادا
 «هدلاح نیدلوا یراالک و تنیهو نا وعبم سلجم هح ربآ
 یرلیطعب و «هدقیناط یی را دمکح كتلود یرلق دنلوب لخ اد
 ررپ عبات هن رادکح كتلود یراقدنلوب لخاد یخد
 . زردهدقفل وا هرادا هلیتفرعم هقود ايو «سنرپ «لارق
 هلا جورو هددجرد يجوب ‹«قرەلوا ندلیبف و
 ره هدیسکیا هک «ردا اضتقا كیا نک د, یاس راج
 هل وسا یسیج رب زکلای .بولوا لقتسم نامه هجخهج
 ه دنتیعب اب تی و ارج ر ها ارس وا یسیعکیاو

 تلود .رددخ* یرهتبتاوپ یبراخو نارویلو



 ر وا

 دو سم دیش هالا داور ادا ناتشرافلت هدهیاجع

 هلیتفرعم سنرپ رب میان هباپلاراشم تلود «بول
 ۱۳ اردو وا هرادا را توو
 -التیف ) هددیسور .ررو کریو رب ع وطقم هنسهع

 رلشفل وا رابتعاو دع ندلیبق و ید ناتسهل هلا (هدن

 نانلوا نییعت ندغروپسزیپ هنن ل ییاو «هدهس

 یرازایتما هنوک رب «بوشلوا هرادا هلیتف رعم رلیلاو

 .دیسور «ندنخ دل وا یرالالقتسا هدن )هیلخاد هراداو

 اهد هتسل وا دع ییالو لوی ییا مسقنم هب الایا كن

 .افو ناتسهح كناپزتسوآ هسلوا هسلوا رنو . رداح

 دارهعا هسیا هداینالآ . ریلی هلوا سیقم هتنایالو یک ایجل
 hn EY وکح قوح ر جات هر

 - وا هرادا هلیتفرعم یرلهقود ايو یرلسنرب «یرالارق

 E را رسا یک هاب تو
 دارت یر( هر کس ونک نام
 یرلک ویلا كالت و . ردهدب رایتخا دن كنس وتن اق نیل رب

 .ردغرویلکمو هسفانس ءداب ع ربع روو «هرب وان

 ۱ .هل روپ تعحارم هتسهدام « اینالآ » ]

 بسن هتتعسو كنيضارا هدننایم یرلتلود اوروآ
 هداروا «بولوا هقیسلب رب نالوا هدایز لا یسیلاها
 لود .رشود یشک ۰ ی ,زند ولیک عیوم ر

 وا ی ور ا وی هرات
 اب الآ ایلاتا هرلکنا

 هبرص «ایامور رکی ر و «دق راهناد ناس راو
 هیسور هام تلود ناب وب عاط رق ایایسا

 ارتسوآ «ه رج وسا «هسنا رف 3

 ج ورون ینانلو یرک كا هجټهج وب .ج ورونو ج وسا
 ندا ۵ هیسا هم ویک عبرم رې هداروا «بولوا

 .رشود هد دایر زآ

 تاعطقكضرا هرک هرا وروآ ی كوي

 ارس میسج قوح ر رولل وب ردان یلاثما کت اش

 عیانص «هلین راک كني رلیلاها فی رلتماسح هک ؛ردراو

 هان راهي ران لاوحا «هلینایقرت كن رافراعمو تراحت و

 د دعتم هدب را . ارد ر وهم هل رلتهح قوح ر اتيا

 -انمو تارباحم هدنروص,یعاد هلرلفارغاو رالوب ربمد

 هحور هرو هنن راتما سج را تم و ۳ دا

 كوصلا هدنرلیشراق «قرهنلوا بیرت هدل ودح رب دژ

 ؛روهتلوا رکذ ید یراسوفن رادقم هروک هرب ره

 «یک ینیدنل وا قیرفت هلی راثا
 یراشا («) ید هنن ران ان وب یکم كن هعطد كوي ر

 : ردشغلوا حجو

 (*) یرلنالوا تحداب و
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 رهش

 هردن ول من

 سراپ *
 نیلرب *
 هناي ور
 غروبسرتپ *
> 

 هوقسوم

 ووقسالغ
 لوپ رومل

 رتسچام

 یوپان
 هووشراو «

 نويل
 ماهفنمریب

 دیردام *
 مادرتسمآ 7

Ek 
 هّسد هدول («

 سدیل
 غرویماه
 السرب
 نالیم
 دلیفش

€ 2 

 نلبود «
 دسرد

 هب ول سرب

 هلويسيل *
 ودز و

 غروب دا ¢

 غاهنپوق *
 ودیروت

 ملوهقوتسا *

 شرکب *
 تشافلب

 نروققنا رذ

 فا

 تکلم ینیدنل وب

 هدهرتلکنا

 هدهسنا رق

 هداینالآ

 هدایرتسوآ

 هد صور
 هدهینام تلود

 هد سور

 هدایچوقسا
 هدهرتلکنا

 دهرتلکنا

 هداملاتیا

 هدناتسهل

 هدهسنارق

 هد رتلکنا

 هداینابسا

 هدکنلق

 هدهسنار

 هدناتسراحم

 هدهرتلکذا

 هداینالآ

 هداینالآ

 هدایلاتا

 هدرتلکنا

 هداىل ا

 هدهریواب
 هدهدنال را
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 هعطق اب وروآ بس ..یراناسلو تبسح تكنسلاها

 صوص ا ىلعو یر ندهب دق ةنهزا قحآ .بولوا

0 

 ردق وا یل اها تك هعطق وب هداطسو نورق ۲
 « شمش راق

 روا

 ناسل هک ءردرلشغا طالتخا هلا هیلصا لاها توک

 یریآ ندنربرپ هلشرش یرلنو «یدبا هیلوا قرف
 دقیقح .یدقج هبمهلوا نکع كنا سقت هماوقا
 هدنس ماوقا هداب ور وآ صوصخایلعو هد رار کا

 كنیدادحا د رف رب چه ارت قهارا تست و لس

 اعدا یتیراقدلوا شفلوب بوسنم هنتیسنجو موق یدنک
 مدنی و قیرفن كماوقاو ما نوح ا كوب .نمەدا

 .رودیا اضتقا قفل وا ذاخما ناسل ساسا
 .اوقا اوروآ «هدلاح نمکیدتبا اعا ناسا یناسل

 ٌدلهو یراقدنل وب مسقنم هقاط كوي ج وا هجاساب كنم

 والساو نوتوان «نیئال هدرلنوب هک «رابراچ هزمزوک
 «هدنسی ع بونج كنا وروآ رانیئال . ردب رلقاط یاوقا

 قرشو قرش یخد راوالسا «هدنسپیغ لام رلن وت وات
 3 ید یحوا  رلقاط وب .راروینل و هدنس ونح

 «بولک ندیط سو یایسآ.لصانع یعی «ندهبرآ
 «ایرآ»] .ردندعا نالوا یبسانم هلرلیلدنهو رلیناربا

 ۱ .هل روپ تعجارم هنسهدام

 مسقش سف كوي ح وا هدن رلب یس هعطق اب و روآ

 د رفنم هدنسهرآ یرلقاط ماوقا كوي و نالوا شا

 ماوقاو .روینلو اهد تماو موق جافرب قرفتم ايو
 .دنب رلتک و رادان رآ «رلینا و ینعب « یحوا كن هق رفتم

 يها لیخ هدهمدق هنمزا «بولوا ند هب رآ ا

 .راردهدنکح

 -اروت مما راکرتو راراجم لآونیف ینعب «یحوا رکید
 اتاسل هدهسیا ندران و ًابسن ید ژرافلپ .ردندهی

 كن هق رفتم ماوقا . رد رلشقا قاعاا هنفاط والسا

 قویسلا دیش كن هب رآ ما شل و زیاح

 بوسنم هقاط ر چه هک «ردیموق (قسا) هدیرب
 دایوروآ كنهبرآ ما «هروک هنفیدنلوا نخ .بویلوا
 ماوقا نالوا شفلو نک اس هدهعطق وب لوا ندن رعه

 ماوقا .رارد:دنهح قویساهیق كن ندهیلصح و
 قینغاط هدنفرطره كناوروآ «هرزوا قلوا ند هبرآ
 «ردراو اهد موفر رح وک بون وق او راشاپ هدلاحرب

 هن اکنح هح زب «قرهنل وا داب مسا رب هقشد هدرب ره هک

 لد هيماس ما ران و یک هریدوب .ردفورعم ہما

 ۔رط ره كنااوروآ «بولوا ندندالوا لیارسا ینبو

 - هیاس یتننابم ثنب رب د یدلاح یرلقدنل و یشتنم هدنف

 یتیراناسل .هدهسراشعا هظفاحم ینبرابسن و لسن هدنس

 هنهدعاف زمکیدتیا ذاضما ءندنراقدلوا شتا بئاغ |
 . ر ویلک مزال یرلماغل وا دع موق رب هح رآ ‹ هر وک راموق ردقوا هلیتفص ی واچ ایو ریکناهج ندج راخو

4 

٣ 

۳ 



9 

EE 

 ماطرب عبا هرلن و هلموق كوب شب یقاط نیتال
 «نایلاتا : یرکوی

 (جالوا ینعب) نامورو رکشرو «لویاپسا «نسنارف

 قازواو یربآ ندنرارباس رلنامور ندرلن وب . ردیراموق
 كنب رلغاطتاد راق .هدنس ونح نرشكنا وروآ «ب ول وا

 هوط ها رطتا  Eیر
 و هدنتهج لامش كنان و هلقلدوا راو ای ودک ام ید -

 ین وک وب بر تاوا دوم لدساتسل نیئال رو

 دقشی ندناسل شب و نالوا لبم یرلتايدا هدنوک

 اه ناسا ر «(لاستوورپ )نایت وت هشت ویمت کن شنا
 هر وسا .(نولاطق) نانل وا ملکت ا لاعم

  ENSایل
 وا ریرم هک او هینینال هتسلا چاق رب اهد یک -

 ی

 رد ڪڪ ر لد ه رغص ما وقا

 شومارفو كرت هکدتیک «ندنراقدنل وا دع ابق «بویفل

 لویاپساو نسنارف «نایلاتا یرابحاصو .هدقفل وا
 رد دنا :باتسا شت رشت

 نوسقاس واغنآو واندناقسا «نامرح

 ینعی) نامالف هلرانالآ رلنامرح .ررعصقنم هن راهرمز

 ناسا ی رک دلب وس ۳ ترابع ند (رلیلکلف

 وا مسش هب یی جاسا

 یقاط نوت وات

 عج ابالآ یراقو : :

 بآوس 3 رج وسا 1 a ل یی وذح یایالآ

 ای الآ یغاشاو ؛ روثل وا ماکت هد رتس وآ ها نساسل او

 هس ور ندنحا كن هقیعلب هک «یناسل یا یاینامآ عن
 لایعتسا هد ررب قحا نالوا ردق دن رط قرش ك

 ۔هبعشس یییدنلوت میم (N ا یعاشآ رونل وا

 ناسل رب , كلام های داو ی رب رګ ` ریگنملف ۳ ند را

 او دع ابق و ص وص# هما وع ی بواوا

 یراف و و یعاشآ نالوا یرلق رف ,لیح ندن رب ر

 الا

 یراق و ها رهبعت و اک يا و راطا ا

 7 هاشم دال ایالآ یعاسآ هعطفلت و هویسو انامل

٢ 

 .رد

0 

 یداو ی رب رګ ! «روینلپ حر هامل

 «جورون ا ید سه وان دن اقسا و

 و بول وا کا ندنسلاها هدالساو هقراعاد

 ماکتم هل اسل رب ص وصح هنندنک یر ره كم ود ترد

 «بونلو همان تبارقو تې اشم هدن رب «هدرادسیا

 ییبدل وا ا لاو يدق لا كنهلج ییاسل هدنالسا

 بولوا یرلیا یایدا كناسل هقراعاد .هدلاح

 هدهس رار وب وق وا بوزاب ییرلناسل یدنک رلیلح وسا

 یداو یرب ره ناسل یناسل ۳ رایلح ور و

0 
 سم .ردراششا داخما |

 هد نانسل هع الآ

 ا رائو 2 ۱۱۱۱۵ د رکنا

 ۳ یوسنم هنناسل ا نصن كناکییدلوا لماش كناسل
 یر ندنرهبعش ییاسل E یساسا «هدهسيا

 E تا رییعت قوح ر ید اه ات هق راعاد «بول وا

 نده ووات ما ید راریلکنا .ندنعیدلوا شا ذخا
 .راردد ودعم

< 

 ۱ «بول وا تکه ندهصز جوا جد یقاط والسا

 دل وا ا صرع یاوالتسا قرش
 ؛ردن رابع ندراسور نالوا شعتالوالسا

 نالوا ششالوالسا ند رانا هس یرزورالسا بوح

 لامش ؛ردرانووالساو تاورخ < رلیلب رص هل ر راغلب

 قردشب راق

 . کهدناتسراجمو ندرلیلهح هلرلیلهل ید یراوالسا

 لامس نالوا شفلو یشتنم ردق هت رڪ قیطلاپ

 ض رقنم وتس یرلموق(چ ور )و (بالو) ند راوالسا

 هیسورب تح ؛ ردشعا طبض رلنامرح ینیرارب «بولوا
 لامش كناتسهل .ردشلاق ندنموق (حورب) ید

 دتء ردق هنلحاوس یربکد قیطلاب بولوا هدنسقرش

 یمسا 1

 یاربکد. راهطآ هلیتلود نانو رلمور ینعب ۳

 هر وب کسا اناسل «بوتلوب هدنلحاوسو ریازج
 بس .ردقیشپ راق كب یرلبسن و لسن «هد هس رار وب زکب
 .دوارآ «بولوا یدافخا ك رن ای ریلیا یسا راد وات رآ

 هربالاق هل رلتهح ضه كنان و ؛راردنکاس هدقل

 كنابوروآ هلیتفو رلتلک .راروینلو یخد هدایلجسو

 ردق هبهنوط اةرشو «البتسا ینتهج یونح بغ نوت

 کیا هاب رلمسا (ریج) دوخاپ (ربموق) و (لاغ) «بولوا | هلا ایوشارفو هسفاس ییعپ هدنسه رآ ی
 یاش برع كنهسنا رف «هدلاح یرلذ دل وا میقنم در هس

 (سلاو)كت هراکنا و ه دنس هط+> (ایان ربا اک

 ایحوقساو هست هدر (نام) یکدم (لاغ) دوخاب

 یدنک رلن و قحآ .رروینل و هدهدنال ربا هل رلغاط ۱

 هنوک ندنوک «ندنرلقدموفوا بوزاب ینیرلناسل |

 نوتتس یراتیسح نوکر و ؛راردهدقع ون وا ینیرلن اسل

 .ردقحدل وا شم د

 كنایسا هلیتف و رل( اونیف) نالوا ند هارون ماوقا
 «بولک ندنرلکتا عاط نوسنل ۲ ییعی ندنرلفرط لاش
 -یسهبعش رب كران و . ید راشم سار هنف رط ره کن هيس ور

 «ندنغب دنا وا هی (دوقسا) دوخاب (دوح) ید

  هلیتفو .رد رابعندراباروس یک هد هيسوزپ هلرلقاو ولسا

۱ 



 ر وا >3۷

 ۷۰۰۰٠۰ ۱ یر | دید لاها یرافرط قرش ا
 ا ا چو ¢ < (توقسا) یس غ وط اهد و ا د

 PFN » راس

 ES / ۳۱۳۲۰ ۰۰.۰ راقا وولسا | یساو «یتیدل وا سو ندنوب

 ۱ زر ۷ ۔ابع ندنماوقا راتابو ندندادحا كرل (؟ونیف)

 ۱ ها O رانا ورخ ۳ ۱ هدن وک یکن وک و . ردظ وجلد یرلقدل وا شفلوت
 E راغلب

 e یراتلک اییاترب | «هدنسیقرش لامش كنب ربکد قیطلاب زکلاپ موق
 )ری را »¢ لاغ هدنالنیف عقاو هدنسهرآ یرازفروک هدنالنیف هلی ات و

 ۳۳۰.۰ « ایچوقسا 1
 )3 ۸۹ » 2 نانل و هدنلاعش كن هطخ و بول وا رص هتس۵

 ۰ رب طا

 N ل ,E لاها كنب راطقایلامشبطق هچیسنج «ید 19

 و رپ ندنسانجا دیوناسو ویکسا نالوا یهصوص
 و و د هاب را

 ۱ 3۳1 ا و .  ردملکتم هلیناسل 1ونیف ا

 ) E E هرادا تیراتح عو رب «هد رلهسا عبا هب هی 2 ۳۹

 A ماوقا ۱:2 »۵ رلکر ت لنامع ت ت ۳
 ور رک ۱ ۳9م یرلراتأت "یا مرق و یا 3 ولوا قذوم هنس ۹

 ETP r _رلآونیق را راجم . رل ردهدکملی رلبا ینیرلناسی داو هدقم

 تاب راق «بولک ها وروآ ندنرلفر ط اط نوا ی

 ۔ہ رص یما اوروآو < «شعبل رب هدنس هب روا كنب 2

 .روتوک هبیرلیا لیخ ینیرلتایداو ناسل بول هنس
 یخ یرلاهس ندنراطالتخا هلا هیرآ ماوقا . رد روم
 - .ردراشعا هظفاع ییرلناسل دهسا |
 «بوکندیل وطانآ هدنسهرص واع وتف 4 رایلتاف 53
 هدننالو هنردا هلبا لوبناتساو دای ودک ام 8
 یرلداز ردام ناسل دصقم ندک هداروب .ررویللو

 نالوا شا لوبق ینلنالسم بوسلوا رانالوا هک

 نوران و یلاها یک یدیرکو قانشوب «دوانزآ «قا 2
9 

 2 .ر دعم

 ۰۰ و و

 ۰ ۰م م م

 و و مچ

 و ۰ و ۵, ۰

 ران وت وات
A ۰ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 

 FFA ۸۰ یسیل اها اب وروا ام

 قانایتسرخ ینید هجاساب كنابوروا س .ینایدا

 ییس هعطق اب وروآ یهذم كوي جوا كندو «بولوا

 «كيلوتق یمسق یبرغ بونج . ردرلشقا

 یبونج قرشو قمشو ناتستورپ یم یب لامش
 .ردشعشود هنبهذم مور ینعی سقودوت روا یمسق

 مس هحوا

 نوتوا تنر یس نکا تماشا

 ید هدنمف ییونح قرش كناووروا .ردسقود وتروا

 هدنفرط ره كنا وروآو «رانا ا۳ بی رق هنویلم

 رلکیلوتف .روینلو رايد وہ رادقم رب هدلاح قینغاط
 ااو ریکترو .ایناپسا بولوا ردق نویلم ٥

 یزوقط هدنوا كنسیلاها هسنارف هلیسیلاها ةفاک كنايل

 رلیسهلج نامه كرایل هقیعلب «یبر جوا کرلیلهدنال ربا

LEهد وا د رایلایرنسوآ «یتلث ررب كرلناملآو  

 - رب لکنا ید حوا 2 را باهل موع «یسج ییا ۱

i 0 ر aتلود هلا هیسورو ق  
 ور

 ٩ ۵ هدلاح ا هراهعبش قوح ر رلناتس

 هقراعاد «ج ورو ؛جوسا ۽بولوا ردق نويلم
 «یناثلث :ارلیلکنلف و نالآ هلیسهفاک كسيلاها هیسورپ

 نامه درراجم «یرشع رر درازسنارف هل رلیلای مس وآ

 نامه دژربلکنا ؛یسج جوا كرايلهرحم وسا ؛ینصن

 قیطلاب كنهیسورو ییاث رب دریل هدنالربا «یسهلمج
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 رلاسقود ون روا « ردناتستورپ یسیلاها یکهدنلحاوس

 هيس هلج نامه 4 ؛بولوا نویلم ۸ ۵ ابرقت

 ورو یلاها نویلم ۳ ۽ ندنرانامورو والسا ایزتسوآ
 كلام راسو ؛ناتسراغلب عاط هرق هیرص ایام

 .ردسقوت روا ًالماک نامه یرانایتسرخ نانو و هیافع

 رب كراو تولوا نویلم ۷ هدایوروآ ران اناس
 قرادقم تا رف تور ا ودار ندیم
 «هرزوآ قلوا لر ید ییویلم رو قامو و قانشو

 ا ترد ید سرش هیش نالا نویس جاوا

 ترابع ندراراناد یاغوو عرق یرادقم بیرق
 ید یزوسد یلاو «هددیسور «هرزوا قوا

 ندایوبالو ج ورو رلیدویب .رارویلو هدناتسهل
 هیسور «بولوا یشتنم هدنف رط ره تكنابوروآ هقشد

 هدساسل او هباخع كلام ایامور .ایزنسوا «ناتسهل

 هنویلم ه اس رفت یسهلج .راروینلوب هرزوا ترک
 یهددبیلاش راطقا راسو اینوبال .رارولوا غلاب
 یرادقم درانایلوا نیدتم هلند رب جفت هل ر لتسرب

 .رولوا م
 كب كن سهعطق ایوروا س .یسهیخم رات لاوحا
 سنج جاق رب صو صع هنن دنک هدرلنامز رب ا

 ندتيمز رز كضرالا ع ینیدلوا شو یسلاها

 یلابح هنریپ
 قوپسل | ةیقن كنبرب ند راسنج رفا یا
 هدا طبض كخحرا هنب هدعب .ردلقخ یرالوا

 قرط ندیطسو یایسآ هدرانامز رب یکسا كب ییدم
 «بودا ت رعه یا وقا را هورک هورک هلا هفت

 رام و و فا .ردراشعل رب هنف رط ره كنا وروا

 نامه هدن رال وکو هدنرهرافم .هدنرلنامروا كناوروا

 .ریدا رغب ندنیدم .بویاشاپ هدلاح رب یثحو

 لاب هنویلم رب اب رقت ید

 رده هاب رله دن ا ینید راقیح

 یرون تیئدم رب ندنلحاوس رصمو هیروس رخ وم
 یابتنم زکلاپ كند وروآ «تقو ینیدالشاب هغ راب

 كنوا هلیسهریزج هبش نانو عقاو هدنسب ش بونج
 ؛بولیب هلوا دیفتسم ندیدم وب رلهطآ یهدنفا رطا

 ندفرطربو كرلیات و ندفرط رب هرکص تقو قوح رب

 هدنربازح و لحاوس شم كریک د یتآ كرلبل هکینف ید

 هکلع ر وک ی را آتی دم یخ د هدناک.لتسم یرلق دل وا شع دا

 ایلهس هللا ییونج یایلاتبا صوصخا ییعو ؛شمالشاب
 هد رلتفو وا

 .اصتا یدودح كانو یتحو یرلفرط راس كنابوروا

 و OS هیادو تسدم

3۸ 

 ا ناقلاپ ناسلو ءدنن
 و با ا لوهم نوتسب یسیلاش
 3 2 ردق تر هزلکنا «ب وال وط ییراغ

 ِ دم و قووص هب ه دیعد راطقا وا ؛هدهسد راشثیک

 ۳ بود رب لاو رر یشحو ماطر
 .یدرلشم ها لا زات هد كى هقیقح و شیتفن ینیرالاوحا

 . «هلیا عیسوت ینیدودح كنپرلتلود اروم

 هلی هرکص ندکدتا قوس رکسع هنفرط ره كنا وروآ

 ۱ - رک وا یرازب نالوا ردق هننرلرپم نیرو هبوط نکلاپ

 | ایوانندناقساو ناتسهلو اینالآ و هیسور نوش «بون

 ۱ هنس كب کیا ىع هدرلتفو وا .یدرلشلاق لوهجم

 7 یساکلا كنتل ود امور یس ونح فصذ كناب ور وآ لوا

 ۰ كنهیشحو ماوقا قاطرب هسیا یسیلامش فصن «بولوا
  هلیماسشا هییا كنتلود امور

  ماوقا هیلاش راطقاوا «هتبرزوا یسوا راچ ود هفعض
 یعب یکلام امور نالوا رومعمو ندم یسهیشح و

 یفرط ره «كرهدبا موه هنرزوا ییونج یایوروآ

 رود رب حج ورم هلن راوتشوخ و اب «هلغبثع» بوقاي
 یاهوروآ بیرخم رود و .یدیشقا روهظ بیر

 یایوروآ هسیا شفلو رضم ردق هن هدنقح یبونج

 درابلاغ .ردشلوا جد یهدناف ردق وا هدنقح لامس

 . شتا اليتسا لصن یکلام كرابولغم یکلمشح و

 تیئدم یرلقدنلوب زباح هروک هتقو وا ك راباولغم ,هسیا
 ۲ روصر قا اا سح هنکلاتغ درابلاغ ید
 قرط ره كلا وروآ ندطراجا و . بودا لوحد

 ره قلناپتسرخو ؛شمک هنلاح مولعمو فوسشکم

 ` یواسمو دعم هدا وروآ نوت «بودا راشتا هنف رط

 .یدیشلوا لصاح لاح رب

 ا او یدیئد لاج تیدم هنن لاح و نکل

 | قاط ربو یدبا امرفمکح هدفرط ره یلوصا كلهاپس رب
 ِ یافعض كرانو و راه را عو عازب یک هدننب یرلکب هرد

 ایوروآ نوک ره ملاظم یرلکدروک اور هبیاها

 ۱ هلو ا وروآ هتشیا .یدیا هدقمایو هراناق غار وط

 نیلسم ءازرع هک «یدیا هدنامز رب یتیدنلو هدلاح رب

  «هرکص ندک دنیا مشق ن لاش نوتب كاشرفآ

 1 كنهسنارف ات و «محف ییایاپسا هل ز واح

  هدتسلدنا كراب رع .رایدشا لوخد ردق هنسه روا

 یرلقدل وا لئات

 قرش كنابوروآ یبئدم نانو هلیتقو «بولوا لصاو

 .یدا یهاکنالوح

 یییزافو هترس

 | هبایلع ةجرد رب تیلدمو فراصم



 تيد ؛هسيا شمالراب لت ۳
 یتلآ شب هدنسهشوک یبونج برع ید ۰
 هدپوروا .هدهسیا شلوا شابه هوا یا
 د رلیل اب وروا یصعت ۳ نروس مکح تق

 ا ر تاوقااوروآ نو تن
 هنیرزوا كمالسا ماع «درمرک هتنلاح رودرا
 ندا ماود تقو قوح رب «هغلوأ بج وم ینیرلم وه
 - وروآ ندن رلتماقا هدرصمو هب روس و ندراهبراحم 1

 راثآ هیمالسا تیئدم «بولوا دیفتسم قوچ ریل
 ءانیسناو ؛شغا راشتنا هداوروآ یسهیعانصو هلگ
 1 یسهینفو هیلع راثآ كمالسا یالع کے ۱

e 

aهغع وق وا هدن رابتکم ا وروآ «بونل وا هجرت هه  

 «بولوا یرصاعم كديش رلا نوراه .یدیشم و

 ینعی هدنسیب ونج مسق كنایلاتیا هلی ایالآو ا
 نالوا شفلوب امرفکح هدیطتسو یاوروآ نو
 یساسا تسادم رب یادتا هدا وروآ ید 3

 ر
۲ 

 اب
۳ 

Pieكوبا هل رام ها وروآ  

 نوعس هعطق ابوروآ «ك رهر و ماتخ هاطسو نور

 یرلتلود اب وروآ یرب ندنقو واو ؛شچآ رود یکی ر
 كىدنو ندنرلتلود اوروا تقو رب . ردشا هد

 نیکتروپ «ایناپسا ارخؤمو یرلتروهج هونجو
 .یدراشتا لصاح توق كوپ رب ارج یرلتلود كناف
 هسنارف هددحرد یجنکیاو هزلکنا توق و ارخوم

 کلام ایلاتا هدرلنامز لوص وو ؛شعا لاقتا هتتلود

 «شلوا تلود كوي رب دودعم نر هہظعم لود داحالا

 كوپ رب هلعج یتسهریغص تاموکح ایالآ هیسورپو
 عسوت یخ هیسورو «شڄ ا لیکشت ین روطاربع| ایام
 ور نا و ید هدنسهرب زج هبس ناقلاب .ردشا

 ناتسراغلبو غاط هرق هلبرلقلارق هیرصو ایه
 . رد راشلوب دوج و یراکل

 تایسقت كنسهعطق ا وروآ س .یسیدق ناو
 هدیدح كلام یییدلوا فد اصم كني رب رهو یسه9

 : ردیآ هجو را

 (.ناتو ییعب) ایحایع ۱

 كسره «هنسو «یقلدوارآ ینعب) ایربلیا .
 .(ابحالادو
 .یدرا رد ۱ :

۳. 
۱ - + 

 یجد رببا) ریش بونح كفلد وا رآ

 ر وا 2
 (.یرلتالو رمسانم و تي لس ییعب 2 :) ای ودکام 9

 كاتس راغاب هل بن ال و هب ردا یتعب :) یکارب ٤

 .یحق قرش بونج

 ا و رغ بونج و (.یمسق یبرع
 .یدراربد جد (ایادراد) هنتهح

 یمسق یبونج برع كنايرسوآ ینعی) اییواپ ٦
 مق كناتسراج هلا راسو ا

 (۰یسیب رع

E (هلبا اینامور ینعی EY 
 یسیقیش مق كناتسر .(

 .ايلاتنا ۸
 (.رکتروبو ایناپسا یعی) ایریا ٩
 ربا ها ایح وقساو هزملکنا ییعب) ایاترب ۱۰

 (.هدنال

 ۳ هقیعلب و ۳3 رف ییعب) ايل اغ ۱١

 (.ه رحم وساو كنلف ءا الآ ییعب) ایامرج ۲

 كنهيسور یتعی) ایوقسا دوخاب ایتیکسا ۳
 (. یتهج بټوج

 هلا فرط لاش كنهیسور ینعب) ایامراس ٤

 (.یرلتهح هیسور و ناتسهل

 ا «ایامرح یعب و حوا یک هرکص 1

 یرللاوحاو دودح «بول وا ند هل وهج كلام اینامراسو
 .یدیلکد یا

Europe Méridio-) 

 -روب و ایناپسا (۴6 1 یوتج یاوروآ
 روثل وا قالطا هنسه رب زح دیس ناقلاب و هب ایلاتا هل رک .

(Europe Orientale) 

 كلام هللا هیسو ر هجلشاب یرش یاوروآ
 ید هیسور و ایرنسوآ «بوللوا قالطا ههیانع
 .رارولوا لخاد هتسایسم كريب و هعفد ضع

Europe Septentrio-) | یلامث یاپوروآ 

(naleحوسا هیحاساپ  

 :aa) «بولوا صوصحم هب هق راياد هلحورو و

 هلی هبایرنسوآو ایالآ یتحو ههرلکناو 0
 .رونلوا ق ْ

(Turquie d’ Europe) 1 ۲ 
 ی یناعع یایورو 3 7

 ناقلاب «بونلوا قالطا ههیامع كلام

 عماجیخد ینا ولو هیرسص ءاینامور ینعب توت كنس

 - هر ر> هیس



 ر وا

 - وا یراق | لالقتسا تک EE ول «هد سيدا

 هنب رلتهج ضعي كنسەر زج هیس ناقلاب یسامسم «هنن رز

 (یسهرزج هبش ناقلاب) هنیرپ كنون «هلفلاق رص
 ناقلاب »] .ردشلوا یوم اهد یلامعتسا كنبرعت
 [.هل روپ تعحام هنسهدام « یه ریز ج هبش

Europe ۰0661069-۱ 
 یزژیلکنا هیجحاساپ tale) ییرع یایوروا

 ایایسا «ب ول وا قالطا هبهسنارفو هی « تلف

 . رول وا لخاد هه ره زول aa ید ریگتروب و

(Europe Centrale) 

 هلا اینالآ هجلشاب یطسو یایوروا

 اضع «بولو ا ےس ا نلیرب و هباب راس واو هر وسا

 وا
 یکسا (۸10۲0۲۴) هروروا دوخاب

 هروک ه رطاسا امورو نانو

 هسمهلا رب رومأم هفجآ ییروپف اس هسش هنود رک

 ندقفُشو .یرمق كضرا هلا (نوب رییه ناتیی) بول وا

 هب ین اقیلد رب لز وک هدنمسا (نوتب) ا وک .یدنا بانک

 جوز «ب و راقیح ا EE هلکعا قشعت

 .شموس ید ی (نو روا) هلا (لافک ) و شا

 شر تا شات تردو. لستروا هلل وت رب هجا

 .یدراردا ریوصت هدننروص شغب هب هبارآ رب هبنب

 یغیدلوا هبنپ یرلقمراپ كنوب یسارعش نانوب کسا

 هل رظن یرلشاپ زوک كنوب هفیشو ءرویدا ناب

 ےن ید

 ۱ هروروآ

 ناسا بول وا یا دعوت ال هرورروآ . رارویفای

 . ید رلي د (یکوا) | هدیاتو

۵ 

N 
 كىدنو كنايلاتا ( ۸۱۳۵۲۶۵ ) ۰۰ 1

SEDE,ه 1 ۱  
 «هدنس هطح ۱

 اضق .هدنسیقرش لام هرتمولیک ۷۵ كتلایا کر مو

 رو و یسیل اها ۱ بول وا هبص رب ى

 .ردراو یرلندعم وقنیح و نوش
 : کیا هدهسنا رف هلا بم ۵ 71
 رم کیا هدهسنارف هلعما وب ۲ | هروا

SS AND) 

 هنتلایا (هموس) ابقاعتم ءهللاعب هدنراوح (تروقس ر

 -رج یرعوط هبیغ لاعت ندیقرش بونج «بورک

 ذخا ینیرلپاچ (هبون) و (هحول) «(هور) و «نای

A (I)قدر  E0۳9در نا  

 كلهرتم ولیک ۳۰ یراقو ندنیصنم

 یر :ردراو

N 

۰:۷۰ 

RED 

 E١ ادنامرون) 8 د ردلناص E راس لح

 ۱۳ را را تولوا هدنسدلنخ
 ۱ ندنتلآ رب هد دوام یخ ر «ك رە رك هنک) ایا (هروا)

 (دنیس) ها دا ید یاج چاق 2 «ه رکص ندکدک

 Vo ینارج نوک ود هش روم (هروا) ند رلعب ات

 ر و ءردقارب كب یب وص «بولوا هدنل وط هزنم ولیک

 )9 و ۲ یی اف سا زرا قوچ
 هد

(Aurich) : 1(هرو ول اه) كن هیسورپ  

 ۳۳۰ كن رهش هرووناهو هدنتلایا دو

 «بول وا هبصق رب یک ره اے هدنسډب ع لامش هزام ولیک

 هراسو دغاک «یرابتکم مظتنم ؛«یسلاها ۵

 لزوکو یرارازاب تابوبح و تاناویح «یراهقىراف

 هلیتف و بول وا روش ر یکسا . رد راو یرلهاکح رفت

(ANTI) NTEندن رلساتاب تیورح  
 e E Np 3 ید روا

 E م هح راد بول وا مدا رب ماع 42

 هدنګ رات ۱۷۰ كد الیم ؛ ردشمف زاب ربا ییارب ریتعم

 هما وب بسم .ردشم | ثافو SANNA ‹«بوغوط

 شغع وط هد ۰ EE (قینب رام) كناشمآ

 اسد .یاش نسنارذ ر ا تاف و هد ۱۸۳۲ و

 ید ا زا هک شم افراد هاز) هک هردراو

TAREادرس امور ( ۸۱۳۵۵۷۵5 )  AE eS ۱ 

 هد ایکاد 6 بول وا ندنر ۱ سولورو

 هدنخ را ۲ ۱۷ كداليم ندقدنلو هدنرلتم

 بول وا بولغم ندنف رط (سو دوالق) یجنکیا هدعب و

aS ۸هدنح راخ یر وس كن رهش ناليم  Fae 

 . ردشعا تاق و

 i ات و ٌ سو ۸۲6۵۹) سالسا سوا د وخاپ (4۷65)

(Islasهما شوق « هل وياپسا  

 بوح تب راهطآ ا هداشمآ . ردکی د » یر

 ۱ «بول وا ENN كح وک قاط ر ه دنمهح

 وا كراەطآ و .ردهرتمولیک ٦ یلوط كنب رلکوی دكا

 (وناف) نالوا لتصاح ندنراهرب وک نالوا شا ارت

 ر هطآ وب . ردهدقل رافیح تیک هدام نالوا رابع

 (ربآنو) «هدنلاعش هزنمولیک ۱۵ كنلحاس (الئثوزیو)



 ضرع

 كح وک رب هسا وب جد هدنسی لع لاقش ه

 لحاس كتسهرب زح (ونر) س .ردراو هطآ ز ۳

 رب ید هدنیلافش ضررع 8۰ 8 ٩
 .ردفورعم هما و هطا وک

 مويلا بولوا هدقلدان را (405) تو 3
e?ردیع دق سا درب نلید (هسوب و)  . 

 [.هلرويب تعجارم هتسهدام « هس و

 ی هحالآ (۸تجاهعند) / اسارتسوا :

 ۳9 ثم و نالوا د روهظ هليعما )8

 ییغللا رق 2 (مم) یکسا بول وا ند رلثل ود یرلدلوا ا

 غرو یکسا «ینعسق رب كنايناپماش هلا و عب
 یعب) ییغل هق ود ابالآ «(یاپ وقنارف یعب) ۱ ۱

 .هق ود هزیرف هللا هربوابو (یغرهغ روو و هداب شا
 هروک هنا وف كنیررادمح .یدا ا
 الف تلود و و جد عسوت د و

 كتسوولق یرادمهح رلقنا رف موع هدنګرات ۱

 هعساقم هدنني یللغوا ترد ڭا دن اوا 9 یتا

 دانا تختیاب یرہش جو ؛شقا تباصا هنس ەم

 هح و «بولک رادمکح نوا ندنلسن كنون چ

 رمو تک

 یدالیم ۰۳ یا ۱۱ نم

e۸ ¢ ort « « 

o00 «۴ oA « “ 

4 °۱ 4 ۰۷۵۰ ¢« 

oVo «°۹ »  « 

 ¢ IF » ۹° » ت

AEN WO E0۵  

EE ATE NL 

aT NFA ۱ 

“۴A «۹ »  

 6 ۷۷۳ ۲۰۲ 0 6 تو

 ةن ود هسنارف هعفد یا ایسارتس وآ هدقلهرا و

 هدننامز كرت ولق یح رم قالا یگ . ردشغ وا

 روس كل دهنسپ دالیم حشرات ۵۲۱ ند ۵۵6 بولو

 -اد هلا رتولق یصنکیا ید قالا یچنکیا .ر
 هن را ۱۳۸ ند ۲ .بولوا هدنرنامز كتبو

3 

 غ 1

 _ كن (یریت) ندنوموقرم «بودبا روهظ ندن

 یک ع هد رلف رط ضعب رکید «هدهسا

 س وا
 رب وغاد یجکیا هدنم رات ۱۷٩ .ردشعا ماود كد

 شلدا
 یللاتسی ره بودا لالتخا یسلاها اپسازتسوآ نال وا
 لراش) لغوا كنو .ردرلشع | باظتنا یلاو ی(نیی)

 راو هنیردب هدنسیدالیم حرا ۷۱۶ (لترام

 قاحا هب هسنارق هنن یرب ندتقورب هدنناف و كن

 وا ث

 یشراق هن رارادهخ ایسارتسوت ییایسانسوا بول

 یربت یحدرد ندا قلرادکح ًاعساو ؛شعا هعفادم
 . ردشل وا لیقتسم بحاص كنتلود رلقنا رف نوت هدننامز

 ك ( نچ ریصق ) ایسازتسوآ هدننافو كلترام لراش

 8 ششود هنس هصضح ك3( نامولراق ) یردار

 ست . ی ی | رسوا نالوا كيد 1 لود < شاد ر دن Soy دیک و

 نوتب هدنسیدزلیم خیرا 7
 .ازنسوآ یر ندتقووا بولوا و 4 رلقنا رف

 یعسا ایس

 ارس ۹ 3

 كطيع رع ربازحیعب (اب ایقوا) نالوا د ودعم ند هسجخ

 (-ı Nouvelle Fo1د< كنلف هلیتفو . رديمسق ڪاش اب

 .یدرونلوا همس ۵

 هبا ریبک طیحم رحم هعطق وب - .یتماسجو مقوم
 هدنسب ونج فصن كضرا هرکو هدننیب یدنه طيح رحم

 . ردشغل وا مق

Australie)كا كضرا ءک (  

 تاعطو «بو) وا یسهریزح ك وی

 ترد كنسهعطق ابوروآ هجتهاسج «بولوا عقاو
 اوج شرع ۳۹ ۳۱۱ ی هه

 - وا عقاو هدنسهرآ قرش لوط ۱۵۲۲ هلا ۱۱۱" و

 ابونج و «(هنیک یی) ها زاغو (سرو) الاش «بول

 لا . ردشل ربآ ندن راهطا ( ایامسات ) هاب زاغ وب (ساب)

 یسهیقرش لحاوسو «یربازج (هدنوس) هدننهج ییرغ

 (هدنالز یی) هلا (ایودلاق یی) ندقازوا هدنسیش راق
 ۱: ۰۰۰ اب یوط كنلحاوس .روینل و یرادطآ

 یمضعا لوط نالوا هع ندقرش «بولوا هرتسولیک
 ندلاشو ۰۰۰ (برقن هلیاسح یثح وا شوق

 ردق هنن زاغ و (ساب) ند زاغو (سرو]) ییعب دب وذح
 هزم ولک ۰

 ول ۰

 هل اح وا ه جد یک ع نالوا

 .ودلک د هدایز ندهزنم

 .ردهزنمولیک عیرم ۷ ۰

 .یلحاوس «یبهیعیبط تشیهو لکش

 - وا هاشم هرق كانوک شب ترد یسیموع لک كن

 ثكنج وا ییا نالوا هجوتم یرعوط هونج «بول

 ۔ایل ارس وآ حب



 ا
 عقاو هدن زاغو ( ساب ) ندا تقبس یرکذ یر

 .هطقن ینونحا كنهعطق وب هک ءردینورب (نوسلیو)

 عقاو هدي ونج برع یامذم یبوا رکید ؛ ردیس

 ایلارتسوآ ) هدنسهرآ نورب کیاو .ردینورب (نیوول)

 «بولوا دن زفروکرب قیحاو كوي ليما (یرفروک

 مسق كنوب یززفروک (ناسشو تنس)و (مسیسا)

 و اور زی لا رز رد دلل ا ما یارک

 (قروب) عقاو هد زاغو ( سرو ) یسەطق شاز

 عقاو هدننهج برغ كنوب هلورب وب «بولوا ییورپ
 هلیما یزفروک (ایراتنپ راق) هدنسهرآ ینورب ( مرا )

 .رویل و زفروک كوي رب شم رک یخ هنجما كرلهرق

 ليش رک یلیخ لحاوس هدنفرط برغ ك رفروک وب

 وک و رهریزج هبش «ران ورب قوچ رب «بولوآ لیئنقیچ
 وق) یرلمهم لا هک «ردراو رلجلخو رازفروک كج

 كنس هطآ (لیولم) و هدنتلآ كنون هلیسهرب زج هبش (رو
 ری یر لا زدی وقروک ( نی زا هدبشاراق
 «بولوا ینور (یردنود ول) هطشن شقیح هدایز كأ

 ( هبووک)و « رغ لامث» ینعی ( تسو ترون)
 ۳ ی و اساس هات یورو
 «بولوا تكحوک تیاغ یرلیتنقیح و یتن ریک كنسهیق

 لاو «ردقوب زفروک رب چیه نایاش هرکذ ندفرطوا

 قحا ید یور ( نوریاب) نالوا یسهطق قرش

 -ارطا كنهعطق و _ .ردهدلکش ر كحالپ هلیئد نور

 :ردرلنوش یراهجاشاب .بونلو راهطآ قوحرب هدنف

 (لاغود سنرب) هدنراوج ییور قروب :هدننهج لاش

 (تورع) و (یبسلو) هدنحا یرفروک ایرنا راق «یسهطآ
 -) و (لیولم) هدنسبشراق یزفروک نمد «یرهطا

 (ووراب) «(ریپماد) :هدننهح ب رغ ؛یرهطا (تسروت
 (شرشر) :هدنتهح بونح ؛ یرلقاط (ع ون راهغید)و

 قرش ؛یسهطا (وروغناق) هل رلقاط (روت اغیتسونا)و

 (یدناس) و (نوروم) «(قوردارنسا) :یخد هدنتهج
 قرش .یرلقاط (دنالربموق)و (دنالربموترون) هاب راهطآ

 زهطآ قلایق قوح رب هدنسبشراف كنلحاوس یلامش

 طوب رم هلرلغیص ماطرب هللحاسو هدنرانیب هک «روینلو
 دربدنلوت هدنحا رلءرطاحم كوپ قاف ربس «بولوا
 .رارو

  VYس وا 3

 ۔ لحاوس هلیلح اوس درفروک كوي یکهدنونح

 قد او قلموف هدرارب ضعب یرلفرط کا كنهب

 هدنعافترا هزم ۲۰۰و ۱۰۰ ید هدرارپ ضعبو

  .ارتسوآ هلسلس وب نالوا فورعم هل راما « یراپلآ ایل "

 کد ید لا رايق و «بولوا ترابع ندنلایق
 دعاسم هنیهشانی كرایک «هلغلوا شلوپوا ندن رهفلاط
 | یئافس ید شنقآ رب ناک ندونح ءهقشب ندقدلوا

 ا ند رقت هلحاوس و نویرح «ندنفیدریدبراچ هلحاس
 ۳۱ یا هدف لاو ززذا زازحا
 ولج قرش :رددعاسم هب رقت نوح ا یاس یرلبصنم

 . «یک ینیدنلو رناهلو رلیوق لیخ هسیا هدنلحاوس ېب
 : روتسم هلرلاعرمو رانامروا ید رارپ نلیروک ند ریکد
 ۳ یا ها روا ایام اقا درز «بولوا
  یرغوط هلاعشو ؛رولپروک ید رلغاط وروق ضعب

 1 «بولوا قوح اهد و كوي اهد ثانابن ؛هعگ دلقیح

 | هدنسهیرغ لحاوس كنبزفروک ایراتناب راق قحآ
 1 .رونل وا فداصت هیضارا قالبحو وروف

 | شكا كنايلارنسوا س .یرلغاط هلیسیضا را

 | یسیضارا كنفرط ره «بولوا لوهجم نالا یرافرط
 ۱ لصفمو لم هدنقح یسهیلخ اد ةيعیبط لاوحاو

 ۲ نرش هدلاح ره «هدهسا لکد نکع كمارو تامولعم

 . ضعب خد هدنجشا یسسغ مسق «بولوا مولعم فرط
 . یسهیموع تئیه «ندنغیدل وا شلو عوقو رلتحایس

 - ورب (نولبو) هدنتهج قرش .ردطوبضم قوح زآ

 هجو لحاس ردق هنسهرزج هبش (قروب) ندنن
 1 انس وا »و « رلغاط ینام» «بوازوا رلغاط هرو ر

 1 كردیا لیکسشت یطخ هایم مشت لوی رب هدایل
 ۰ ینیدلوا راط اهدو كد اهد یسهلام کهدنفرط قرش
 ۱ ندفرط و و یکود هریک طيح رج ییرلوص «هدلاح

 ٌ؟ ردهدتسن هرم نوا هده زام ولیکر ې ليم كرلربغ ناقآ

 لئالیم زآو عساو كب هسیا ینهلام کهدنتهج برغ

 . هرلوک ضعب هلرالوج ىلخاد ینیرلوص «بولوا
 1 رویا (ا راتبا راق) یهدلاش هل (ناسش و) یک هد ونح و

 -  ولیک رب لیم كرلربن کهدفرطولو «رکود هني رلزف
 ند ونج كنترل لس و .ردهدنتبسل هراد رب هدهزنه

 رب كېن یم نالوا ردق هنیرلطسو ك (دنالسنک )
 رب مطقنم ریغ ندقازوا کاروان لیکشت ترص

 ءی) زاغوب قوح رب هددس روینروک یک دس

  یرلکنا .ردراو یرلهبعش هلرلهب درفنمو یرلدیک
 هلا یضارا تنم و هلرلاعرم لزوک تیاغ ,هلرلنامروا

 (قرو) ۱۳۶ اش د اد نکا هود روم

 ۱۱۱۱ رد ةلاللس دا هدنتهربزجب هبش



e:قم ا 
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رەپ
یسیزید 

نئروص 
 0 ی

 E ی ۰ 4 ۲ ۰ ی

 «بویفلیب لستم لابح هدایلارتسوآ هقشب ندنوپ

 هلیغاط (ردنیلف) هدنل اش كنز زفروک (سسنپسا) قم آ

 قارفلت ندیا یش ندنطسو ات هاش ند ر یهعطق و

 لحاوس هلا روکذم طخ و هدنرزوا یرم كنطخ

 هک ءرویئلو راغاط درفنم قوج رب هدنسهوآ هی ٩
 یعاشآ ندهرامب ۰ افترا كنسیرثکا ندرلو

 هدنهج برغ كنطخ قارت روکذم ناب
 - اط (لیح) نانلوت هدنللآ یوهوم طخ یدح رادمو

 كنغاط (غیبل) یهدنراوج كنواو ۱۳۰۰ ۵

 كنغاط (هسورب) کهدننهج یلامش بغو ۱۳۰ 3

 .رد ورم ینیدلوا یرلعافرا هرم ۱۱۰ ید"

 راهپ و عاط رب یلحاوس بو لامش 0 3
 رب هزیکد ندرلعءافترا وا قفل وب هد 2 ی
 یسیضارا كنءروکذم لحاوس «ندنفیدقآ لر قوت "
 «بولوا هدلاح رب بیرق هبهیفرش لحاوس نامه ید

 ندنوکو ؛ردراو یرلیضارا تبنمو یرلاعرمو نامروا

 هنن را راتاو ناکسا ندنفرط یرلرجاهم ه وروآ 39
 مسق كن هب ونح لحاوس کلا . ردهدقفل وا ت تیغ

 . ردنارع لباقربغ یمسقرب كنهيرغ لحاوس ا 3
 چوا هجضارا تعیبط هسیا قرط ا كنو و

 زفروک لوپ یکهدونح : ریلی هوا مق هب هقطنم 1

 ردق هنموهوم طخ ییونح ضرع ناو

 ۔هووا زودو یلزوط یسیضارا كن هقطنم یحزب نالوا

 ندرب هدنسیرب هت وا رل هوواوب «بولوا ترابع ندرل

 زوط ؛سلک راوص و هک «رویربتشیف راوص 8
 -ارطا كنب رلعبنم ندنابسرب «هلغلوا یواح ییهدوسو

 یغارپوط كنهقطنم و .رولوا لصاح هپ ررب د
 هد هسیا قلموق یرلفرط رثکاو حاص ریغ هنعارز
 یتیلک هدرلاروا «هلکمک ییا كب هرنویوق یرلاعرم
 و تا اد هناششن هرزوا كم رب دشیت ران دو

 ضرع ۱۷ ندیونج ضرع ۲۷ هفت کا
 كنفرط جا كنايلارتسوا «بولوا دتم ودق هب یر ۰

 ندرالوح زود هقطنم و ندا طبض یمطعا 4

 وا ثرابع ندرلهب هدنعاشرا هزنم ر ش 3 ۱

 رایلاچ یرکوب یرکا ضعب زکلاپ .دنسیضارآ بزا |

 یند رلتواو هدهسیا ريب راتوا ابقو رلنکید ماطر 1

 سو ۱ 2:۳۳

 هدنحا كرلیداو ضع ؛ ردیلشی رب ولا هکلسب تاناویح

 .رونلو ید یرلحاقآ عضو رلاعرم هج:ا اهد

 وا هدنح :قوب یربت رافآ هدتروص یماد كدقطش

 لوکو رلوص نفعتمو نوغروط یسیرثکا بول

 قلقاروق هد رلتفو ضعب .رلربل [ یتئروص راقلقاطب و
 ضعب «هدلاح ینیدراو ههحرد لوص قلزرسولصو

 وص یرلرب کا ندننرثک درلروغای ید هدراتفو
Aeهب هیلامش لحاوس ندي ونح ضرع ۱۷  

 رب ترابع ندقيعلاب هقطنم یعن> وا نالوا دن ردق

 لزوک قاط رب هرق یغارپوط هلرلءووا تبنم قاط
 دایر ابا تعهح و و

 ۔اح ملاقاو ینانابن مسحو قیص تیاغ «هلغلوا قوح
 كن هعطق . ردل و ك ینالوصحم عون ره ھ صوصحم هب هرز

 نا «ریاربهلرلتحایس ضعب نالوا عقاو «یسیبغ مق
 5 کیدا کد دكه ءمدنسامتخ لوهع
 ۳ لوا عبا هنس هيم وع لاوحا كنيلخاد

 قمانوا یراغاط كوي كنابلارتسوآ س .یرابا

 ووا یند یراقامربا وب .هیتسام
 ند اغاط ی ERGE مسقییهج نانلوب یراهنا

 ناو

 وا یغامریا (یاروم) کهدنتهج قرش بونج یربنآ

 قوح رب ننپا ندنسهلام یبرع كرلغاط ییام بول
 - رط قرش كن زفروک (ناسنو) بلا عج یرلربن

 نانلوا 0 Bl .رولوا بصنم هچاخ رب یکه دنف

 . ( غثیل راد ) کوی كا كرل رم

 ك رلرېن قوج رب راسو یومان «ناوراب «نیمادنوق
 (جیموروم) و (نالجال) «بولوا لصاح ندنعاقجا
 .ربشلرب هل (یاروم) نالوا شغا ذخا هلوا ییرل روم

 ندنسهی رع تهج كنمسق لاعش لرلغاط ینام روکذم
 ر رلربن لوی قاط ر یک (وولو) و (ووراپ) ید
 یارک دی و هلرعت ,هرکص ندنایرح هدهفاسم لی

 .راروروف هدلوبا «كردلبحما ندنغارب وط ورود كرارب

 لصاح ندنسیقالت كنب رار (نوسمون) هلا (ایروتقب و)
 قوح رب هدننایرج یاننا «هسیا یعامرا (ریوق) نالوا

 ید راقلقاطب و رلوک قاط رب «قرهل رب 1 هرالوف

 ك وتج یایلارنسوآ هرکص ندكدشا لیکشت |

 .رولیک ود هلوک لو مان )0 هر ۱( عقاو هد راطس و

 (هنیشاماید) دوخای (سلیو) ید ندلاعپ هل وک و

 او ی هللابش یبما هو[ رک نیت ار ویا

 او 6 ردن رهم



 س وا
 هد یر (تر ره) نالوا تیرق هش زفر وک ایراتن#

 نلک ندی رع لاش هلوک روکذم .ردندنرلعیا كنوب

 نایک ود هلوک وب .رولوا بصنم اهد رېن كوي جاق رب
 .رویدبا لیکشت هیلخاد ۀةضوحرب عساو یع وم ك رل رہن

 را را ارا یلکوپ كلر
 لصاح ندقاصص هکنوح ؛ردلکد هدننراک كنبرل

 مسق كنب رلوص ندنفلقاروق كغاریوط هلارخت نالوا
 .رولوا وحج هدلو یسلک

 طیح رے لدن E رظان هقرش كرلغاط ینام

 برغو لاش ؛یک ییدلکود رارمن قوج رب هریک

 قوح رب ید ندرلعاف را نالوا بيرق هنن راللحاس

 کا ارون ننيا ههیقرش لحاوس .راقآ ل

 ريس یعوح «بولوا لو یراوص هدهسیا هصیق
 لامش ىا كران وب . رد اب

 با (ای زک ام) هک «ردیامربا (یورجف) ی د کڅ
OE)1 وا لات نسل تربت  

E 

 مدد ا

 A ES یا
 ۔ را ییا و نک زیا یرعوط هبونح .ردعقاو هدنل

 (نابسرن) نالوا یزک م ك (دنالسشک ) هرکص ندقام

 هدعب و «هنن رهن (نایسر) نافآ ندنحا كنب رهش

 نواهل وش «یروبسکواه شن وه «یلیفام «هسنارالق

 .رونل وا فداصت هنی روت
 ندن رلغاطیسهریزح هبش قر وب هنب زفر وک ایراتناب راق

 «نامروم .تربلیج «لجم ند يونج قرش ینعی
 - وا بصنم یر (ربور) ند غو «یرارم ردنیلف

 .رارول
Eنایک ود ) ی هحلارق «  

 - هچاشاب ۵رارهن رکید ننیا ههیلاش لحاوس
 «(ایروستشو )

 كنهعطقو «(یور قیف) نایکود « هنرفروک لارق »

 او وقسن روق,«یرغ یک ہدنسد ےع لاش یابه

 م والعم یرلبصنم زکلای تاس رک ا ندرلنو .ردیرارپ

 هب یدنه طی رخ نده ع لحاوس .ردفوشکمو

 :قرهیالشاب ندلامش یرلهجاشاب دك رارېب نلیکود

 (رور ناوسا) و عوون رغ «نوسید روم «نیوقسوا

 ری رارهم

 ۱۳۱۱: دا رع تیم تایل افسوآ ا یک

 «بونلو زر هصیق ننی هنبراحاس برغو لامش
 نت مد هدنس هبب وذح لحاوسو هدن راف رط ا

 كج وک ویب هدنتهج رغ بونح لد اکو .ردقو
 اط قاط یسیرثکا هک ءروسینلو روک قوح رب

۰:۷ 

 روم یرلسوو ر یرلکلن رد بول وا

 . ردع ات 0 ٠

 i ٤ ا سم هسنا iS كوي

 3 جالب یو د ر دک «سنرو «هربا یک هاف

 «بولوا لوک (هربا) کوی كا هدكرلنو . رد رال وک

 . رولیکود ل قوح ر نانلوا رکذ هدن راق و هنحما

 هرزوا تیعوع یساوه كنابلارتسوآ س .یساوه

 رروغعا هدن رلثرط جا . ردل وعلا عیرسو زسرا رق كب

 الصا هد را هنس

 یراق و ندفرف ترارح هحرد «هغم اغا روعاب

 ضعي ءبویلوا عبا هع” وم و هدعاق ر

 اش رفآ «قرهلوا مضنم ید یتس وپ كناوه «بوقمج

 .رواوا ريب ن نادر هتک یا رقم كن

 دراوح «هلغا ام نابو ترک تیام راروغاپ

 كب قلهترواو ؛رربک هنلاح لوک یرلفرط زثکا
 هد الات ار لا هعوتم تالاب راوی ییاچ
 ییدسا راکزور نلک ندنرلفرط جہا كنهعطق ایرثکا

 رط جا ید یساوه كنب راروا .نوجا

 هدن ران امز قلقاروق .ردږاب هننساوه یلروغا ايو

 یی یون » و (ایروتشو) یکهدننهح قرش بونح

 شقي ادا كن ورف ندیلاش برغ هد «سلاو

 هد LE ضع

 قاروق 0

 یاتاسب قوشو «یسا راک زور رب سبایو قاصص یک
 زور لال رد «هجتغای روغاب هد رافرط جا ؛رو وروف

 لاح رد و| «رالشاب هکعسا قرهلوا بیطرو نرس راک

 كنايلارتس وآ .رول و و ودشن تاایت

 قرش نالوا دعاسم كا هنتماقا ۵ رلبلاب وروآو یلاوه

 را اوا ریس كد رلغاط ام «هسدا لحاوس یونح

 هد را رّوا «ندن راقدنل و هد هظفاح ندراراکزور و

 ا ا ینیراکح هما هع را لوصف

 ا 0 ا ان تیم زارلا سایقم

 لدتعم ۰

 ر دق رب قرق یراتو ندرفص نیزایو ییدنیا هحوا

۱ 
1 

3 
۲ 
۱ 
1 

ِ 
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  2 4روغای زکلای «ندنغج هم هنارآ یم سوم
  1رد راو یرلعسوم قلق .

 یراکزور قرش بونج اءاد هدنععوم شيق ندا
  ۳۹قلقاروق رنک ا ,هلکعسا راکزور نلک لدهرف ی

 < Sلایت هد رشيق مزب . راقاب روغای اردا باور وب

 نک نددنه طیحم رحم هسیا هدنمسوم زاب ندیا فدا

  ۱-روغاب سوم ادام «ندنکیدسا یراکزور یبرغ لام

  1یساوه كرلاروا هیلع ءانن . رااب یر

  3ردیبک یساوه كلام دفاک نانلوب .

ET 

7 

 فداصت ه نم زای مز

 هد زاح هةم

 كنابلارتسوآ س .یتاناویحو تانابن یسیضارا "
 بویلوا قرف ر ندضرا تاعطق راس هجضار رب

 كا ندنسراوفو تسارع نالوا یسا كا

 هه روب ردام تاّکارت و هیر تابسرت نالوا یرلیکپ
 «رددوج وم یسانحا ةفاک كنیشارا رد 8

 روکو رمد «رقاب «نوشروق «شهوک .نوشلآو
 .ردشل راقیجو شفلو هدنرافرط قوچ رب یر 9
 هنیدنکو هقشب نوتسب نامه هسیا یاناویحو تاتا
 قحهاراپ هننشعه كناسنا . ردهدن روص رب ص ی

 هنیزت هچغاب ضوج كننانابن «بولوا زآ یالوصم
 عاونا لزوک تاغ یکم نا 8
 1 .ردقوح كب یراجشا هتسنارک هلرلجاغآ

 ۰ هداروا «بولوا صوص هنایلاژسوآ یباغآ

 1 ید یرلن وزوا ردق هبهزم ۱۲۵ و

 یشک ترد شفبب هناویح هدنحما یغوب وا ثنب راک وت وک

 د را ریلکنا . رربلپ هدا تک رح تسبرس بوروط

 قارنع مربق یخ د ندحاغآ ع ور یرلک دد (رادسدر)

 رهت فیفخ تياغو لیقینایط تیاغ ترس تیاغ
 لاش ولا

 رغما راجشا ضع رو نا لتذل ایا هر
 راجثا ضم ندنع ون امرخ هدنتهح

 و هک «رویللوب رلجاغآ كجوک مناط رب و
 .ردیسیلست رادم دل رلندا تحایس هژارو هو

 . ردق وح هدیرلح انآ غمض
 ردد ۰ نانلوب ؟فنن الف یسهدوح وم تانا وی 1 ۲

 اعط راس تكضرا هرک ندنعاوآ هی دا و

 -ارنسوآ یسیرنکا «بولوا زآ كب یرلنالوا ك
 هدن ران راق یسیلک مسق هدلرلن وب .ردص و صح ايل ۱

 نانلو یرلبج ندراز صوصح هغموق ییراو وای
 نالوا یرادانت ندراز قرەلوا ندنلیبف هنا 1

 | عور ید هدب را قاقاطب كرلفرط جا .روینل و

 نانل وا دع قوم کوو «شد رونلوا ه رادا دلت راتحم ۱

| 

Vo سوا 

 اع و و هاشم هنن نع كد روا یا

 .ردراو جد ی رانا وی هدثلا تاوذ ضعي یلاغاغ

 كیوک هک «ندناویح نالوا ربا (وروفنوق )

 یاو «رد هصیق كب یرلفاآ كوا «بولوا هدنکلک وی

 ریبعت (وقید) .ردندن رتشیعم رادم هجاشاب ثنیلاها

 هران وب وق هک ءردراو ید كېوکی ناپ عونرب رونلوا
 «رغیص «مانغا كندعطق و . رولوا طلسم هلیسهدایز
 . ردقوب الصا یناناویح یک نادک رکو لیف .تآ .كیک

 تاناویح راسو رلن و وق نانلوا لقن ندایوروا قم 1

 ید هلیساوهو ماقا بول و لاغر لزوک هیلها

 یر ویط . ردشلافوح هداعلا قوف هلکعا جا زما

 یرلیوت راسو یعاونا ۵ رلناغاا «بولوا قوح
 هدنرانک كرالوک ؛یک ینیدنلو رلشوق لزوک تیاغ

 عساو و «رلشوق قاط رب ندنعو یشوق یعقشاق
 مسج رونلوا ریبعت (وما) هاشم هنشوق هود هد رال وح

 ر هداعلا قوف لد هغجوا اک تر ق شوق ر

ENS E 

 همس دن دج كلف أ e بس ,ییاهسقت

 لوه نوتبسب یرافرط جيا تقو یلیخ رب «بونلوا
 .٠ ید رونل وادیمست هل راما كنم رافشاک یرلاحاس «هلغلوا
 هیراتن راق :هدهیلاش لحاوس و ندلیبق و

 سس ماد هه لاو فر
 (تیو) هدهب ونح لحاوس ؛یرلنکلم نوول «لدا

 روپشم ید هدیقرش لحاس ؛یرلتکلع (نویلوان) و
 یکی » نالوا شلدبا فشک ندنفرط (قوق) نادوبق

 هروک ذم ٌهعطق .یدا راو یکلم « سلاو قو

 ید یرافرط جا هدبوکع هنیلا كنءزنلکنا ًالماک
 ره یرارجاهم ریکناو «ندقدنلوا فشک قوح زآ

 الایسوآ سا ۵ ص نوا ۳ بودیک هنفرط

 ردشف وا ےسقت هب رب اد قلا رار هلیس هطا ا امسا

 یاپننم كن هعطق هک «ایروتقو س ۱ رد

 تبسم ۲ 5: (نروبلع) .یزکیم «ردهدنسیفرش بوج

 كنهعطقو هدنلاش کای رونشو هک «سلاو نیونج یکی

 بس ۳ 4 (ییدیس) یکم ؛ردهدنیس هیقرش تهج
 كنهعطقو هدنلاش كسلاو ییونج یکی هک «دنالسنک

 بس ۶ ِ (نایسیر) ی که « رده دنتهح لاش قرش

 ترغ كتهراد حج وا رو دم کنول یال وشو ۱



 سوا
 ندی ونحلحاسیرلوا هدنس هت روا كنهعطقو هدنتهج

 دتع ردق هن زفر وک ایراتن راقو هیلامش یایلارتسوآ

 .ارتسوآ هلا (دنال هردناسکلآ) کهدطسوو «رولوا
 ؛ (هدییالدا) یزک مءردلماش ید نیلام, یایل

 5 نوت كنهعطق هک «ییرع یایلارسوآ - ه

 .ردب رهش (هنرپ) یزکرم «بولوا ترابع ندنسیبغ
 هلصفم تامولعم هدنلم هدنقح یر ره 4م راد ون

 هاب راهیعطس حاسم زکلای هدقجاروش «ندنکجهلبرپو
 : زرکحهدنا ناب ینیرادقم كن رایلاها

 لاها هرتمولیک عبم

 1 Fr oor‘ ۳۳۷ ° ايروتقبو
 1 ‘۳° V۲ ۸۰. ۳۰ شلاو یو یی

 ۳۳ VA ۰ ۷۳ ۰ دنالسنک

 ENT را ییونح یایلارتسوآ

 ,A> ۲ ۲۷ ۰ یبیغ یایلارتسوآ
AS E2۳ 0 اس یی و  

 ۳۵ ۷ 1۰0 VA ۹°1 ایلارتسوآ اعج

 نالوا هدنتءاسح یسخ ترد كنابوروآ هلهحو و

 جوا یرادقم كنيلاها نایاشاب هددعطت ةحوق وا

 یسیلک مق هدلرانوب «بوسیاوا غلاب لس هنویلم
 زا اد . ردیدب را رحاهم اب وروا ۸ ریلکنا

NIلاها  Aسا  
 یرلتدقم ابوروآ نالوا هدنساعدا قلوا تیئاسنا
 نوتسب هنلوا هنلوا فالتا یک ینااویح وآ ندنفرط

 ع لواو ل دار یلاوا شرت

 یددع كرربکنا هجلساب ینعی ۵ رلیلا وروآ هعفدلازآ

 كنهروک ذم "یلاها

 عراب «ناتسورپ یی ویلم قح ر عی یشهدایز ندنفصن

 «قرهلوا یدورب ی ٩۰۰۰ «كيلوتف یردق نویلم

 ۰۰۰ «یلاوروا یسهدایز ندن ویلم ییا
 هل | هصوص ةفلتحم نایداو لر یروصقو نالسم

 . رر دمور نوتبسپ ندنرکف نيد هد یرلضعب و ؛نیدتم

 (نروبلم) یراربش دل ویلا كنايلارسوآ

 كن سيعکیاو ۰۳۲۲ ۱۹۰ كنسیح رب «بولوا
 كن رپش (هدیالدآ )۱ .ردراو یسیلاها ۲۲۶ ۰

 ۳۱۱۲۹ 4 (نایسیر) و ۷*۰ ٩۵ یسلاها

 رب كجوک ندرلنوو رارهش و
 «ب ولی اپ هد روص مظننم تیاغ رهیصق و ربش قوح

 نیزمو روم «هلعل وا راهاکتراحم كوي یسرثکا

 .راردهدکموب هد هن وک ند و قرهلوا

 شغل و هد را دقم

 .ردهدکشا دیازب ه هنس ندهنس

 یردق ۳ ۰

 )یی دیس) و

 . زد رابع ندس وفن

۰۷۹ 

 ١ «ییانصو تراح :یتعارز «ینهیموع تور

  یورث هچلشاب كنبلارتسوآ س .یرباو قرط
 ا هدنخ را ۱۷۷١ كدالیم «بولوا ندناناویح

 . كراتو لوس ینوبوق سونم نوا شب ندننورپ
 ایل اونم هک دل روڪ یرلجا زنما هلا اوهو ملقا

 شب نوا ندنو «قرەنلوا تریغو یس هنرثکت
 یرادتم كران و وق دوحوم هدایلارتسوآ لوا هنس

  دیازت نویلم رب هدهنسو ؛یدیا زواج ینویلم رب یللا

 لب هنو يلم یتلآ شقثآ ردق هبیدمش .ند نکیدتیا
 نویلم چوا هد وا هدر وک ذم خیر را

 | راوناج كي زويتلآو تآ كيب ناسکس زویتل آ هلریغیص

 . هیولیک نویلم زو یونس ندرانویوق .یدا راو

 1 قنارف نویلم زویشب ابرفن «بونلآ یغاپب بیرق
 ۱ ترار كول ید ندنغای جلو ی رد . رد هدنتهق

 (قاپلآ )و (هب ل) ید نداشمآ .رولوا لصاح

 قاقاروق . 0 ) نشات قوس ندنااويح نلید

 رلیروس كوپ نانلوا ریبعت « رتوقسا» هدنرلدنس

 ا فلت كنب ران و وق «یرلبحاص

| 

 رهنانیاف بونآ هرانازق لو ینیرلتا
 ردا لاصعسا

 ج و

 : نامه هسنا سصده

 ءدقلافو هنوک ندنوک یرلغاب .

 ید یشعاق رکشو «قوماب .نونو «بولوا

 a یجد هدهحرد

 ۱ ۱ لوق شم اراقب داعم
 ا یلاها اذه عم .ردزآ راسدآ كجهدیا لافتشا
 صل ا, لعو هدنفرط ره كنايلارنسوآ هعقدلاغ

 لوا داشک رادشراف فلتحم هدنررهش كوي

 | اوروا كردیا قرت هیلحم عیانص هکدنکو
 .ردهدقماقارب ج ایتحا هنلاخدا كنس

 اض و هیموع تورت هدنحا نامز زآ كنايلازسوآ
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 ٩ زهیصقو رهش n . ردشاحآ رااتق قوج رو
 دلرا هلکساو هدنرانب یسهلج كر و

 هرزوا طالتخا هلرالاتقو راربنو هلرلل وب ریمد ددعتم
 دهزنمولیک كيب کیا نوا لوط عوجم تنیراطخ لوب ریمد دوجوم هدنسهعطق ایلارتسوآ .رارویتل ۴ 3

 .اشنا رلطخ یی نوکره هدندفرطرب «بولوا بیرق
 قوح كب خد یرلفارفلت .ردهدقفلوا ترشابم هنس
 نانلو هدنس ونح لحاس كنهعطق تح «بولوآ

 ردق هننایل (نوراد) یهدلاش یابتتم ندهدییالوآ
 ۔ روا ییایلارتسوآ نوت یطخ فارغلت ناتلوا د 4
 ندیک هاب ورواو هناتسدنه «كرهدبا قش 4
 . رویشلرب هریک طخ فارفلت رحلا تج
 یحاص كنايلارتسوآ نوت س .یسەرادا لوسا
 شب یییدنلو حق كنهعطق و تل ود هزیلکنا نانلوب
 «هدن رب دش ناجا و هرادا هن رپ كنهرباد 5
 هدهیلاخ و هلوهجم یضارا ایو یهسقت هیکیا كنءرتادرپ

 دب كرلنوب ید ینتیحالصو ح یلیکشت رلهرباد , 7
 ۹ راد و یسوتناق هردنولت .ردشقارب هی راپ خا
 «فرصتم ید ردك رلن ول «ب ودا نییعت راک 1

 یناونع لاو کكسلاو یونح یی کلا
 كنءرباد ره .راردلقتتسم یب ج 0

 كناوعبم «بولوا یناثوعبم سلم صوصخ هندن ۱
 هنیرلهرناد هیدلب كچوک تکلم .ردنسبس ییاتثآ
 9 .رولل وا مقل هنیرل» رباد هعذاد و رباعمو قرطو
 ندنف رط نا سلحم یرارب دم كنءرباد عون أ
 سلجمررب بم ندیلاها هدیسخیا و .روتل وا اب تا
 وع سلجم ررب ردا عاقجا « هرک رب هدهتس و" 7۳۹

 "هرادا لصاا .رلردیا روئا ةيشع دیس ه راشت 5
 . ردشغل وا عیدو هند ثكنيلاها هلیماع کلم

 صیصخت یم رب كحوي كناد راو هو تو
 هدنروبلم یر :بولوا ېتوج كب رلبتکم «ندنخید اوا
 نونفلاراد لکم ییا هرزوا قملوا هدي دیس ی ۶
 رازاب زکلاپ هرزوا قلوا صوص# هلع . رد ,

 E E ۰ هدسلاو یونج یکی زکلاپ ندرلنو ؟ ؛ردشفلوا داجشا یخ رلبتکم عون رب ریلیحآ یرلن رک ۴ ۱

 دف اس

WV سوا 
 ءردزاو فراعم نا كوس ر هتارویلم وواو

 یرندنقو وا «بونلوا سیسأت هدن را ۹ هک |
 عقاو راد هنلاوحا راسو هنسیعیبط ممراتكنایلارتس وآ

 ؛ردشقا رلتمدخ كوب هتف هلیسهدیفم تایرشن نالوا

 ةعومم رب هدنروص نتقم هلیاونع ( هنایسالارئسوا )و
 .ردهدکعا شن نونف

 هیلصا لاها كن ايلاز سوا س .یسهیلصا لاها

 ا هلابتو ماوقا قوجرب یس
 رکو هحکنرو ايس كرک هدننب رلنالوا یلایلارتسوآ
 a . رد راو همان ا هحاسل

 كپ یرهکح «شینک تیاغ یرلنورب ءراط یرلنلآ

 كپ یرلرعآ «شعازوا یرغوط هبیرلیاو هصیف
 دلو كپ خد یرلزوک «ضای یرلشید «كوي
 .ردهد روقیح یرا زوک و قیص یراشاق .لزوکو

 هلا هرتیتناس ۷۰ هرنم ۱ ییو كرلیک هدنتهج لامش

 ۱ هيا هزم ق رب هد وب ك رایکهدیونجو «مزنم ۲
 هدنسهرآ كرلنو .ردهدنسهرآ هرایتناس ۷۰ هزم

 - وب خد رلمدآ بوسنم هننراسنج (ایسنیلو) و (وباب)

 .ایلارتسوآ [.هلب روی تعجارم هبهلگ ییا وب ] . روين

 نیک رج هدیسیضعب و «لزوک یسیضعب كنيح ايس یرلیل

 وک هرزوا تیموع «هدهسرلشخا رب وصن هدنروص رت

 فلتحم یرلکن ر .رریلی هنلوا دع نیک رح هدایز ندلز

 هدهسیا هایس یک موروق یرهلیبف ضع «بولوا |
 قرهلوا لئام هنکنر ربقاب ق زآ هد ین ر كني راضمب
 یخ تولوا زودو هایتس:یراحانم .رد رمما

 هنلاح قیرویق هلا مسش در وب تا یرایدنک

 راراص هل رقارب وط ۳ ماطر ) ضع و :راروق

 -واو هدنرلسکوک صوصخ ایلعو هدنرادوجو .راریت
 چک .ردقیص یرلاقتصو قوچ یرللیق هدنرازوم
 یفداضت زمره نزاو فیطل ضمب هایم یراربق

EAEاهم هل جوک  Ee 

 لتتشم كب بولیاللوق یک یناویح وب و یرال وق
 هدنآ وغ یتفاطل وا و نامززآ یرلمروس رگ رب

 ؛روق هروصرب نیک رج كب ییراق یایلارتسوآ «كر
HEهد ؛> رد حل وا جوق روق یر رایتحا  

 .راردنیک

NEOهنلاح ٹل یراق دنلوب  

 هد رار نایلوا یبهیعیبط تالوصح «بواشاب هروک

 رک یراشابو تسواو قالبح نونسب یرلنانلو



 س وا

 یمیدلوا ولوط هلت یرلشابو هدنحا قاریوط زوئ و
 یرک دلی هلوب هدرب «بوشالوط یک ناویح «هدلاح

 ك راجاغآ ضعبو هلنارمشح عاونا یک كجوو دروق

 -وق هلکل اپن لاک ید هرادشالو لربنلس هاب راد ويم

 ايرثکا كرلنوب .رارب یرلیسش نکع هنیرللا

 یروا .ردیک كنکد یرلقاصو شیش یرلن راق

 هد رلکیلد دوخایو هدنادیم «بویلوا ید یرلیوکو

ALرا  EN 

 زا
 «ردراو یرسابل رر ابق نوا تروع مس

 هراهلببق
 لو

 ناقلقو هب وصو یعراقو تسردنت اهد رلذ و .

 ردتقم هنلاهعتسا ریلسا ضصع صوصح هن ب رل دن فک

 یلص و برحو ؛راردبا ه راح هدننبب رل هلیبق لا

 و ۳ را

 «بولوا یا اهد زار لاح ها ك الت اش

 بولوا لوفسشم هلقلیجقاب ايو قلیجوآو
 را برق بوبای رلهبلق ضعب ابقو ؛رلردمسقنم
 رل دنا

 .ردراو جد یرلنیآو تداع ضعد صوع-#

 یتلصا ناها الا رها

 حاوراو ند رلنح کلات بول وا مور نوت

 هیاحور یاسورو «لراقروق ندنا وما
 كابببط هدنماقم

 ند رکف بهذمو ند

 .ردراو یرلمدآ ضعب رونل و هدنساعدا قلراعهو

 وق هدنیعضورب یک شمروتوا هدررب ضب ییراولوا

 وق هدشنوک هدرلرب ضعب ؛رارتروا هلراشاط بو

 ابو «رلروق هنجما یفوب وا كحاغآرب هدعب و

 ینیرال وک «بوقای هد رل رب ضعب ؛ رلراصآ هنلاد جافار

 هدنماقم باغ ءهلا ذخا ید ینیرلکیک افقو «ظفح

 «بویلهراب یتیم خد هدرلفرط ضعب ؛ راردبا لاعتسا

 هدنماقم ادغ .رلردا لکا < مسقتلاب هدننیب یساپ رقا

 جا كس ءهدهسیا لکد یرلتداع كع نا نانا

 یرلک دنا باکترا یهورکم لعفو تقو یرلتدلوا

 قلوا كلام هنلئاضفو یالخا كمدآ رب شلوا «ی

 «هلیلطاب رکف قعاق هنرلحور یدنک ینحور كنوا ایو

 ك رلابرقا نلوا او ك رلنشد یراقدروا

 . رلرپ ینیرلتا
 «بولوا رخ: ندنلامعتساو جارخا نداعم رلن و

 ج افآ یرلحالس . ردق و ید یرلتاوداو تال آ الصا

 رب هلا یعراغ نوزوا ر «بولوا لوم ندکیکو

 هدنلکش ےاق یرلقدن اللوق قرهآ هدرب و نده وص

 : رد رابع ند ةت ر نا هدنلاعتسا 4 ان و نکل

 . رد راو یرات راهم یلیخ

2:۷۸ 
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 ۲ درشعو ءیشهیلصا لاها كندعطق و هلهج وو

 | تواکز «هدلاح یراقدلوا ندن رلشلاق هد رک لا نامه

 1 -روق ندشح و . رد رللک د مور نوتس نددادعتساو

  -هلع هدنناب كرلن وب و نایاشاب ربارب هلرل ریلکنا هد بولت

 | -دارفا ضعب نالیئاللوق هدرلشیا یک قلا ایو كل

 راشیا قوج رب و «شع رک وا هجریلکنا لزوک كب یرل
 1 یتعس و كن هعط . رد رتشمرتسوک دادعتسار كوي هد

 | ماوقا «بولوا ملکتم هلرلناسل قوحرب هلیتبسانم
 ك هد هک را روپمالک ۲ ینیراناسل كنب رلر رب دفلتحص

 ۱ ۷ ها ات ار ولقاب ند طب ةطق ناسللا
 . رل ردع رفتم ندلدارو بونم هرمز رب

 ءطبض ییرلرپ لزوک لا بولک ك رلیلا وروآ ران و
 -وک ینیرلک دنا درط هرلناب ور ایو فالتا ینیرلیدنک و

 ر كوت هدنقحل رلینحا زستیاسنا و عیطلاب هه ر

 . رد راشق | لصاح نیکو ضم

 ۱ هدنحا كتعاس جاقر یک هن رلا تصرف «نوحا

 ۔ وقع عاونا یرلنابوجو ؛فالتا یییروس رب نوتب
 هد رام درفن و اهن ضعیو «ندن راک دنا لتق هل

 ع ول ره م دننح رلیلاپوروآ ندیا تراسج هكا نطوت

 كتعیبط خد را راک ۱ «ندن رک دروک اور ین رادغ

 لنا هاب اتم یش راف هن راقج وح زاماراپ ناماج وق وب

 یرلقدل و یک هیشح و تاناویح ی رله راب «ك رهدنا

 رات یار

 اب ور وآ یزد ندفرط رب .رارو ریدلوا بوروا هدرپ

 ورم لوتریپسا ییدشآ هب ده هن رلیدنک نت دم

 E E , نا ویح وام نفر ظلم راس و ین رف هال اب

 هنیلا ك رلاپ وروآ ك لباف هلیسلاژ

 .د دع هزک بوت وا عرس ابو هل رات بوک

 | ۰ رل ردهدقل وا لعمصم و وع «بولازآ ف |

 و 4 ي قشک تروص عی یسهیخم ران لاوحا

 4 داسا و فطع هر لكنلف نشك كن هيسج يطق

 سصع |یدب نوا یناینشک ۵ رایلکناف «هدهسیا هدقفل

 كنهعطق وب «هدلاح ینیدالشاب هدنلئاوا كنبدالیب
 شلز ۵ هدنطسا وا SD اسرع تا نوا یدوحو ۱

 نم هک HE ققیقح .ردروکذم هدرلرثا

 r رصع یجتتلآ نوا یرااحاس ضعب كنهروک

 روک ندنفرط ینو رح سنارف ضعیو ریکتروب

 ظوحم یسلوا وب كپ هدننونج كن هنیک ییو

 رو .یدیشف وا کز ییدلروک لحاوس كن هعطق رب

 روس هبیرلیا اهد زارب یناعولعم کهدیاب وب رایل رکن
۱ 
1 
| 

1 



 ۳ ا روصت هدننرو

 كنيپلح بتاک نالوا دوام نالت سال
 هل ر وص و ید هدن رل هطو رخ یس «اغ

 ایفارغج ییالوط ندنناهذ شیب و رد ٩

 کا ؛بوردنوک رلیک صوصخم ا نو

 او كناہیلازسوآ 8

 E لحاوس قوح زر تن رک ةىطق 4

 هی ویر دس ةا

 هرزح نلید (ایاعساد) هلتسن هنسا كبد

 ندفرط رب نامسان قحآ
 ۔ارتسوآ ید ندفرط ریو ندایلارتسوآ كهریزج
 ندنفیدل وا شلربآ هلزاغو ررب ندهنیک یی كلاي
 لوا تفو قوح رب هک ردق هن ره ی نیم

 ها هنیک یی ینادوپق لویاپسا رب هدنمسا و وت
 ییدورمو ° «شمک ند زاغو کس 8 2
 1 زاغو ییدک ناد وپق و «هدهسناآشقا رب هحال رب نيب

 هلغل واربخب ندنغیدنل و كن هعطقرپ بجوال

 رصع رب هدیان رج نیبم ینیرو/م ندزاغو و ٤ر

 .ردشلو ید یی رک
2 

3 
 . ردشل وا بس هسهیمس رزیمسا ك د

 ۳ مو < كضرا هرک هل وا كن هعلبق وب )کف : لصات ۱

 ہطآ رب یسحو هعطقار جوک بو
 -رب و ییمات (دیدج تان ) قح کو هلقشک 1

 ی ردق درد هنلا ك ۴ ] رملکنا کک 1

 هفلتحم عناوم «ییورح كف قجآ . ردشلاق فو
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 ۱ تر كن هعطق وب ءيالولاا

 | هن ایفشک و درا

 | نانلوب هدنسینا ع بوتح كنايلاّربس وآ ءیک عید

 « زاصاب راصا قایآ هبهرق «ب ول وا راد و رلي | موم بوللوا هيم (نماید ناو) ندنفر یس

 :یتساسا ك دل ریش یرلک دن ادیمس (یندیس) هلیع- اكن هنیفس ۱

 ك اقا ِق نی دریل کت رو 2

 یتهح بونح كلحاوس وو «فشک ]

 س وا
 ولعم ر جد ه دنقح رلاحاس E کا یرکادهەدنا

 .ىدرلشمامەلوا فتاو

 وا ه دنف رط هر ۷, + هرکص E كناعسات

 عوقو تایفشک ر جه قجهلوا ما یتیها هدنهج
 ریلکنا و درام جرات NYS یدلاح یتیدل و

 تالکشم حاوا (قوق) ناد وپق روهشم ندنن ول رح

 2 قحول وا لوقع ريع قره آ هزوک ییارطاحو

 یکی »
 یوسج

 یتغاریاپ ریلکنا هباروا «ك رهدنا دیس هلیعسا ¢ سلاو |

 1  زاغو روک ذمو شل و هله «بولاق نا

 ا ص دیس لا یلود هراطقا را یو
 ۔وپق دهن رزوا یسشا توف یاکلعتس یکهداشیم
 لاح وب ینیدلوا شمریدنارق هنسدنک كقوق ناد

 بوج یی كرهنوشود کما هداف
 رب هلیس هنیفس (ییدیس) هرزوا كجا ناکسا یسلاو
 .ردشم ردنوک یلاها قاط

 یح رب هدايلارتسوآ

 سا ند هدیعت

  وروآ نديا ناکسا قرلوا

 كنايلارسوآ 7 رهش وب هک «ردرلشعا عضو
 هریلکنا رب یسم و رک و یرهش كوي كا
 ینلحاوس هلرایک ندفرط رپ هجشل رب هداروا قل ود
 هفشکو یرح ینیرلفرط حیا ندهرق ید ندفرط رو
 بسانمو :میسوت ینناکلقسم هک دنک .بودا ماود
 هیاروا ندهریلکنا هلیسیسات راهبصقو ربش هدرارپ
 لاها ندا ترعه هابرارایتخاو هرلیاچ نانلوا ین
 ماط ر هنب رادعاقتم یدارفاو ناطباض یرکسع ها

  وق ندا ورواو «ك رودا عیزو یضارا هلطئارش
 .وس وی لوپ هرریلکنا یهداروا 4لا لق رلنو
 . ردشم ربتک هلاح کی دعش ی هعطق وب ك رهریدتیا ادیب رلي ر

 | ۔ وم تماسج رب كج ەد اا نیو 5

 لک ماسط 9 جد هسنارذ هدن رلادتنا در 6 سو ع

 ص وصخاییعو یی رلف رط ضم كن هعطق و فا لار

 سنا رد یحو «شمربدسا فثک یتسهیونح لحاوس

 - رلشم رب و ییماب (نویل وات ضرا) هلحاس و یول رح

 اعا یند مسا و دعک هنيا رلکنا :هدهسید
 دخلا



 س وا

 شاداب یرلهطیرخ هیر لمکم «بول وا فوشکم فرط
 ید فرط جا كنم یونح قرش :یک ینیدلوا

 ندن راتهح اش كنف 2 جی هد هبسا فوشکم هلیماع

 کهدنتس وا كرالوب یرلقدلوا شمع درلح ایس نکلاب

 و ؛لصاطا .ردلوهج یرلفرط رتاسو مولعم رارب

 بوش مولعم یبر رب زکلای كنديسح یی

 هدرلهطب رخ «هلغل وا لوهح بالا بار چ وا بول وا

 . ردهدکلزپس وک ضا

 س یایلازتس وآ

 tS یونج یایلارتسوا

 ۔ايسق كنابلارتسوآ یک ینیدنلوا ناب هدهفنآ "هدام ]

 (ایلارتسوآ ترون) «(ایلازتسوآ توس) ؛بولوا ند
 -و فورعم هیرلسا هج ریلکنا (ایلارنسوآ تسو)و

 [ .هل رویب تعحارم هرلسا و «ندن رلقدنل

 دمو ایز: سوا (۸۵ا۵انام) ّ 1۳

 (ایواروم) كنتلود ناتسر جیلرتسو

 ۲۰۹ تانضف نک سو هدنساضق (نورن) هد یا

 تصنم هن دن وط LS رب هدنفرش هزم وایک

 هدن رزوا ییاچ (هواتیل) ندن رلعب ات یربن (اتوزا) نالوا

 ۱۸۹۰ .ردراو یسلاها ۳۶۶۰ ءبولوا عغاو

 تاذلاب هدهبصق وب نويل وات ك وب هر جرات

 - وف كردناسکلآ راچ هلا [وسنارف ی رب روطاربعا

 هن رارکسع هیسورو ایزسوآ نانلوب هدنتلآ یسهدنام

 عجل رسوا «هلفلوا لئان هتیرفظمرب یلناش «بولاچ هبلغ
 - وصحم تیهار هدنس رکسع خیرات هسنارف كنعسا

 .رد راو یسهص

 ناتس راجو ایرنس وا د وخان لود

 a ۱۱ ۱ ابرتسوا

 «بول وا ندرلتلود ندا بیکرت ییطسو یاوروآ

 دات تارادا مخاط ر ر «رد رب كنهعبس ةبظعم لود

 هلیهل روطاربع | ایریس وآ سفن نالوا عماج ید ییهر

 . ردیکیم ندنغللارق ناتس راجم

 او ارتسوا تس :یتهحاسمو دودح «ییفوم

 یرکیدو هرع هلیما (لوریت) یرب «یتلود ناتسر

 کیا ناازوا یرغوط هونج هلیما ( ایحالاد)

 رب لوس .هدلاح یییدسلوا ظن قرص ندیئنقبس

 هقرمش ندیرع لوط هک ءروبدیا زاربا ینلکش لیطتسم

 :هدنسهرآ قرش لوط ۲۶۳ هلا ۴

 ۷ ها 6 ۵"
 «قرهل وا دم

 «قرەلوا هلامش ند ونح یضیو

۰۸۰ 

  لدن ونج یاهنم كنايح الاد ا ۱۳۰ ۰ یمظعا ۱

 9 ودح یبهطخ لورمت نکل . رده دننب لامت ضرع

 3 ید ایحانادو هب قرش و 7 4 سە ع

 ردق هب یامش ضرع 32 ۱۶۱ ولج دودح

 . لوط نالوا هقرش ند غ كتلود و .رویدنا لاصبا

 یمطعا شرع انالوا ردق هتسهیلاعش دودح تكناتسهح

 PSE TY د

 1 ینهیعطس هحاسم .ردظ د هدایز ندهزنم واک ۰

EEOردهزام ولیک عب رم  . 

 ؛هلبا هیسور ندنتهج یلامش قرش یتلود ایزتسوآ

 | یعی) ابنانآ ندنتهج ییرغ لامش ؛ هلا هیس ورب الاش

 | ندنفرط ییونح برغ ؛ (هلیرلقللارق هربوابو هسفاس

 هامع تلود «غاط هرق (بونح ؛هلا ایلاتاو هر وسا

 . قرش بونج ؛هلا هیرصو (كسرهو هنسو ینعی)

 ۱ . ردطاحمو دودحم هلبا نامو یخد ندنف رط

 ۱ - الآو هیسور الاش ا یوا یس ؛ رثکا كنىد

 ۱ ندایلاتا و هرح وسا 2 ا ناتسهح ندای

 اح ام اد ندهینافم تلود ا هل راغاط لوربت

 هواص هنی ندهیرص «هلرېن (هواص) و هاب رلغاط

 . هلیلابح هلسلس (تان راق) نداینامور «هلب رب هنوطو

 هلا هیعیبط دودح ندهیسور (ةرش نکلایو ٩ شر

 ۱ و

 .ردشماغلوا قب رفت

 اا ییابرتسوآ تی راغاطا ی کش

 دلاونهو «هکربیکزرا «تایراق ناربآ ینیدودح هلا

 «هقشد ندنلابج بلا و ( یرلغاط نانتسهح ینعب )

 راغاط قوح رب ردا قش یتکلع هدرلتماقتسا فلتحم

 یبر جوا كنايزتسوآ هرزوا تیموع .ردراو اهد

 قلغاط هدایز لا ءبولوا ترابع ندررب قلغاط

 ود ایزسوآ ینعی كنایزسوآ سفن «لورت یره

 وب راق رفا غ رولا «یسیپ ونج مق كنغلهق

 ا «ایحافاد 0 و اشراق هل
 و ۳ مش كناتس را و (لد را ع

 بودم هنیراقاط تاب راق و بلآ ینعب هقاط ییا هججاساب

 ۱ نامه كنقاط تا راق و قصن كناط بلآ «بولوا

 بلآ ست ۱ > قار وط ایزو قوت

 قاط رب هفرط ره هدننهج برع كلایرتسوآ یسهلسلس
 فمن e تانراقو ؛رویلاص رال وق

 EEG ةر ؛«قرهوا هدننرر وص اد

Aد ی یجنکیا هسي یرلغاط ناتسهح و  



 یسپجنر E ا ها(
 هدنب رق یرلعبنم كنبرارهن (جیدآ ) ها (ادآ) هد

 یسیهنکیا ؛ردراو یغاشترا هرم ۳۹۰۱ ۲

 (هوارد)و هدندودح ايتن راقو عرویسلاس هلا لوریت
 افترا هزم ۳۷۹۲ «بولوا هد برق كنعبتم یر
 (هرتان) یغاط كويب كا كنسهلسلس تاپراق .ردهدنع
 وا هیمس (یرودسلرک ) كنوب «بولوا غاط نلید
 ۳ مدد 0 EY یسورذ ناقوا 1

îعقاو هدندودح ایسلیسو ایواروم هو ب  
 رار ۱ نکات «بول وا یغاط (هب وقنشا)

i"رد راو یعاقت  . 

 رلیداو قاط رب لزوک تیاغ هدنرلهرآ كرلغاط و "
 -وآ بولوا روبشم هلراتفاطل هک .رویلو ژریابو
 ارس وا هسا یراهووا لصا 3 یاثما هداب ور

 ً ر ریسقنم هسح وا «بولوا هدنتعس و يدر رب ك

 تا د راق هک «ردیسهو وا ناتس راج یعاشآ یسیج رپ

 a راکنا كنهلسلس و بول وا هدن ونج كيسو

 عساو عقاو هدنسه را یرلکتا قی كا تو

 ۳ تنم یراف رط نکا بولوا وا

 «رد راو هدیرلتهج حاص ريغ هعرزو یر و

 هدنتل [ وص یرافرط ضعب هدنعوقو هایم نایغطو
 تاراق هک «ردیسهووا ایعناع یسیجنکیا .ربلاق
 ندهیسور «بولوا هدنتهح لا قرش 9

 هیس ور هکح ره «هلغل وا شلربآ ا هضو رقم دودځ ۱

 ایوارومو ناتسهح یسیعحوا . ردهیاشم هنب ره ووآ 1

 . ردعفترم یلیخ یرلعطس هک ؛ردیرلءووا
 ناقآ ندنغارب وط ایرتسوآ س .یرللوک هلرار

 قیطلاب یقاطرب «بولوا متقنم هبهضوح ترد رلوص
 هقیایردآ یقاط رب «هیلاعش رحم یقاط رب ی

 و .هدهسرویلوا بصنم هربکد هرق ید یقاط ربو

 یسیلک مسق كتکلع «بویلوا هرزوا تاواسم 3
 زکلاپ «هدلاح ینیدنلو هدنلخاد یسهضوح زیکد هرق

 یرل وص نایک ود هنن راک د قیطلا .ردعبات هب هضوح 3

 (هل وتسد و) ندا ناعب هدنس هی یع تهح كنایعلاغ

 (هقولسیو) «(ناس) نالوا بصنم اکوا لیغامزلا |
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 قوح رب «ندنغیدلوا قعلا كب یعطس «هداهدم

 ٩ جوا رکید نانلوا کن یزوم تن راک |

2۸۰۱ 

 .ردترابع ندنراربن (كیاود)و
 س و ۱

 نلکود هاش رح
 اکوا هلیغامرپا (هبلا) ندیا ناعب ندناتسهح یرلوص
 ( نوار ) و ( وادلوم) «(هواساز) نالوا بصنم

 ود هنر هلیسهطساو یلوک (هسناتسنوق) و .یرارپن

 .ردن رابع ند رېن كج وک ییا رب نلیک
 ندا ناعب ندلوربت ید یراوص نایکود هنن رک د

 كنايحالادو ناتستاورخ «ایرنسیا هلیغامریا جدآ

 رب ناقآ ندنراهبام راط نالوا رظا هربکد روکذم

 لقاال كنغارپوط ایرنسوآ .ردرارهن كحوک اط

 كد وط نالوا صم هک د هرف هسا ییدس ش

 قیاپردآ

 ایرنسوآ هغامربا كوپ و «بولوا عبات هنسهضوح

 نولیکود رار قوحر نک ندنفرط ره كناتسراجو

 ندنفرط لوص ینعی ندلاش : یرلک و كا كرلن و هک

 «(عاو)ننیاندناتسراجم هلا (هواروم) نئیا ندایوا روم
 ید ندنلحاس عاص یعب ند ونحو ؛(اسین) و (نارع)

 ساز لصا كن هن وط
 (اتل) ناربآ ییایزرتسوآ سفن «(سنا) نئیا ندنغل هقود

 . ردب رهن (هواص) و (هوارد) .(بار) هدیغاشآ اهدو

 یرغوطهقرش ندنن رع یابننم كنایرتس وآ یعام ربا هن وط
 لوخد هناتسراجم .كرهک ندنناب كنهنايو «هللایرج

 ندکدتا هظفاحم یتماقتسا و هدهفاسم ییخ رب هلا

 ارتسوآ هقسشپ ند (نیا) نالوا

 ندنس هن روا كن هتشپ «باونود یرعوط هب ونج «هرکص

 رش هن هوا لصاو هنیدودح هي رص «هلا رورم
 هدعب « هبرص ها ایزتس وآ ادا «ك رهن ود یرعوط هق

 «بوقآ ندنسهرآ ناتسراغلب و هیرص هلا اینامور
 . رول وا بصنم هریک ده رق

 بررغ كناتسراجم یرللوک كويب كا كنايرنس وآ

 هک ردب راوک (نوتالا) هلبا (لدیسیان) نالوا هدنتهح
 وروق یسیلک مسق «بولوا هدنب رق كن هنایو یني ر
 تولوا یرعوط هو هسیا یک ؛ردشلد

 «هدردتسبا كوي كب رال وک و .ردعسا و اهد یخ

 كح وک ی هدایرتسوآ یراقوو ع روبسلاس هلا لوربت
 .ردرللکد لزوک و قارب «نیرد ردق رالوک

 س ,یراناهلو زفروک «یریازج «یلحاوس
 هدب رک د قیایردآ بول وا زآ ك لحاس كنا زس وآ

 رسا نالوا ردق هنیدودح عاطهرق ندند ودح ايلانا

 .ردنرابع ندنلحاورس ایحالادو ناسناورخ «اي

 قینایردآ هدننروص هرپزج هبش رب یمهطخ ایز سیا

 روک (هتسپ ر) هلا (ورت راق) هدنلامشیاهننم

۳۱ 

 كن ریکد



 س وا
 كنابرتس وآ هدلحاوس و 2 و وزا یررف

 (هل وب ) «بولوا هتسد رب یسهلکسا مهم لاو كوي كا

 .هداروا یسهناسرت «هلغملوا یزکر م كنسامن ود یخد

 یر ید یراهلکسا هرازو هزوغار «وراتق .رد

 كنلحاس ايحاملاد . ردن دنس همک یس عقاوم هدهح رد

 ؛روینلو راهطآ قوج رب كجوکو كوي هدنسیشراق
 او «هفنول ءوغاب ءوسرک ءایلو : یرهچلشاپ هک
 .ردب راهطآ ادلمو هلوزروق ءانیسل «هح

 «بولوا عساو لیخ یلام ایرتسوآ س .یساوه

 اکوا ید كنساوه .ندنفیدنل و هدراضرع فلت

 تیموعیلام ایزنسوآهحاوه . ردیعیبط یالتخا هروک

 هقطنم ر «بولوا هبهقطنم چ وا هرزوا

 بونح نالوا هدنسهرآ لام ضرع ۶۱ لا ۲

 ندوراتق ها سا یرکد قیایردآ هک ۶ ردیهج
 القسا «ایرنسیا «ایحالاد بولوا دتع ردق ه هتسرت

 یسیلاها كلوریتو یسیونج مسق كناتسناورخ ءاي وو
 و .ردعماج یک هج بونح نالوا نایلاتبا

 هعونتم تاب وبح «بولوا لدتعم و هصیق شيق هد هقطنم

 سصم رب نحا «موزوا دود .نوشز هللا

 ةجرد .رولوا لصاح یالوصحم بونج ضیپ راسو
 ی که شو شراب

 ضع ۵ ۰ هلا 6 ٩ ۰ هقطنش یجنکیا و

 یاهنم كن رکد قینایردآ «قردل وا مدیر ا لا

 دن ردق هننرص یلاش كنراغاط تاعراق ندنلامش

 -اها كلورمت «ایرمتسا ءایتن راق «هلوی راق «بولوا
 سفن «غروپسلاس «یسیلاش مبق نالوا نانآ یسل

 -اع هنووقو ءایناولسنارت ناتسراجم .ایزتسوآ
 یمسق رب كنايسلیس ءایواروم «یمظعا مسق كنايچل

 هدهقطنم وب .ردلحاد هب هقطنم و نصت كناتسهحو

 یاده «بولوا لتدش اهدو نوزوا اهد رلشیق

 ضعن و «رولوا لصاح نوتوئو صم هلابوبح راسو
 .رونلو رلغاپ لزوک تیاغ هلراهویم عاونا هدنرافرط

 هدنسهزآ ۱۲ هلا ٩ یسیطسو دح كنرارح هجرد

 یراق و ندیلامش ضرع ۵ ۰ هقطنم کر هد

 ایسلیس هلیفصن كناتسهح عب ییهیلاعش راطقا نالوا
 هدرلاروا «بولوا لماش ینیرایلامش مسق كنايجل اغو
 ول وا لئدشو نوزوا هلیسهدایز شيف

 هل رب ونک و نتک یرلتالوصحم لصا «بولوا لربس كب

 ؛ردن رابع لد رله ويم ض# صوصحم هب هل ام م لاقا

 تابوبح و

AYس وا  

 رح ةجرد .ردزآ كپ یرارپ ریشبتب موزوا
 1 درا هقطنموب ج NS ا ۷ یسطسو

 . رال هروک هنعافت را كنلح یساوه كنیرب ره
 . اهد تالوصحمو نوزوا اهد رلشبق هد رام تكسکو

 3 اهد تالوصحمو لدتعم اهد اوه هد رب ق او زا

 ۲ یرلن امر وا یرلف رط نکا .رولوا ع ونتماهد و قوح

 " هبرافرط ایزفساو ایجالاد زکلاو «بولوا یواح ید
 . ردقالبح و نلاخح ندامروا یسم و وا ناتس رام

 هع وه تالوصح نالیاص هدب راقو قتل ود ناتس رام و

 3 یرلاعررم لزوک تیاغ «ییهعساو "یضارا ریلی هرب و یی

 تاناوسیح «دلغغ و یواح یران امروا قوسح كىو

 ا .مرکص ندک دعا هرادا نیدنک هجالوصحو
 كتتکلع و . ردیعیبط یا جارخا ید هیر

 یکی یسدافتسا لهجو وب ندننورت ٌةيعيبط عیانم

 یدنک لوا ندنوا بول وا یر ندهنس شب یرکپ

 تابوبح لتیلک ندهیانع كلام هجلشاب نوهسءرادا

 راهظا ید هنن رلتآ كنهیسورو «رلآ تاناویحو

 «هتعارز هد رهنس لوص وب نکل .یدردا ج ایتحا

 ران امروا «هنحارخا كنداعم «هنسم رب دشیش تاداویح

 تربغو یبس ردقوا هنعطق هتسارک هلپسهرادا نسح

 کو نوهسیلخاد هرادا تکلع هک .ردشفلوا
 کاو ا ا زا كم قلعتم دری
 جارجا تم و تسارو تایی نوح كب
 هدنکلاع ایرنسوا نوت هدنحشرا ۱۸۱۹ .ردا

 نویلم ۱۵ و رغیص نویلم ۱۶ «تآ نو_یلم ٣ج
 فعاضت كراددعوب یرب ندتفووا .یدنا راو مانغا

 یرال زوک لا كن رلتآ .ردزسەه مش ینحهل وا شعا

 یرلیلتوفلا .بولوا رلنشبس هدا اولن ارت ها ایج اغ

 سوا سف د یران الیاللوق نوح رکسع یراوسو

 كي ید یسنج كنبرلتوبوقو ربفیص .ردرایکك ا
 نالپراقیح لاب بولی ربدشیش یرآ هدایز لا .ردیا
 بولی دشت یجاغآ دوذ هدایزلاو (ایتن راف) تکلع

 هیس هپ ونح تهج كل ورم ىد رلاحم نالپ راقمح كہا

 قینایردآو هدرالوک هلرارمن .ردیلحاوس قینایردآ
 - روا و عاطو « راقیح قیلاب قوح كى هدنلحا وس

 «زوموط «ییآ «یسک غاط ءهجهرق تیک هدنرلنام

 ۱ 1 لو ادص تااوبح عاوا راسو کلی

 .روسشوا حارخا رادقم لتیلک ندی ارش ناتسر



 س سا

 جاتنا ییدازن لتشنورتو تعارزو «لیهست ینتر
 .ردهدکعا |

 و «بولوا ریمد یسهچساب لا كننداعم ایزتسوآ
 - روپشم كلا .ردهدقفلوب هدنتکلع ره نامه كتلود _

 ناتسراجم «ایواروم «ناتسهچ ءایتیراق ءایرتسا یرل
 ناقیح قوح كا هرکص ند رمد .ردهدایناولسنارتو ۱

 هچلشاب یزوط ریکد ,بولوا روک هلزوط یرلندعم
 -اولسن ارت و ناتسرراجم هلا ایل اغو ء رای راقیح هدایزت سا

 كنیرتدعم :روکب , ولو یزروط ایت لیک اد ّ

 هلوینراق «ایرسا ءایواروم هلناتسهج یرهجلش |

 .رونل و هدننهح یراقو كنایرسوآ سفنو هدایجلاقو ۹
 هدناتسهحو شموکو نوتلآ هدایاولسنارت هلاتس

 هدایناولسنارت .ردراو یراندمم شوک زکلو
 .رونلو ید یزوت نوتلآ رونلوا جارخا هلغماقس

 هدناتسهح و ايتن راق «ربقاپ هدایاولسنارت هل اتسراجم هنی

 ؛دروکوک هدایهلاخ هو هد 4و 9 8

 ۔وسقاسو هلیراشاط یپای راسو مرم هدرافرط رثکاو "
 . رد راو رلقارب وط ص وصحم هنلاعا راسو ۶

 هدننیب یسهعبب س .یرلناسلو تیسنج «یسیلاها
 راو تلودرب نالوا عماج یبهفلتخم سانجا قوج لا
 و «بولوا یتلود ناتسراجمو ایرتسوآ هدوا هسیا

 ناسل یرکی «هروک هتاور «هدنکلاع كتلود

 نالآ .والسا یظعا مسق كنيلاها .ردهدکفایوس
 روالسا ندرلن ون ا مسقنم 0 قدالوا راجو ۱

 هرمز نبتال «یک یرافدنلو بعشنم هرلهبعش قوچرب "
 راموق قرفتم قوجرب بوسنم هراز راس ایو هنس

 PVAAT ‘° ۰ یسلاهاع وج كنل ود و . روینل و ید. ۱

 دیرئسوآ ی ۲۲ ۱:۲ ۰۰۰ كرلن و بولوآ یو

 .روینل و هدناتسراجم خد ی ۰

 قح ید نوا «بولوا هدراوالسا تیرثک | هییسج "
 یرادقم بیرق هنفصن كنعومم ینعب یسهدایز ندن ویلم _

 یتلآ «نالآ یرادقم بیرق هنویلم نوا .والسا

 یرادقم بیرق هنویلم حوا ءراجم یسهدایز ندنویلم

 ندهفلتخحم ماوقا ید یسهدایز ندنویلم رو نافور
 دل راوالسا یعوج دراراج هلران الآ هلهح و و . ردنکیح

 هدهحرد ىج رب «هدلاح یتیدمهلوا یواسم هنیرادقم ن
 وا راراع یخد هدهحرد یعنکیاو ران الآ هکاح تلم

 ۰۹9 ید

AY 

 هل رم نوط نک ندنس تروا ات تا رک اير

 اس رال وب ریمد نالوا شلدبا دیدم هنفرظ ره ا

 س وا
 .رارویللوت هدنلاح هم وک تلم هسا راوالسا «ب ول

 - ردهرزوازیا هحو قاد رف» تورو اقا

A41 ۰رانالآ ۹  

 راراجم ۷۹ ۷۲ ٦

 رايلهچ 15۹۸۰ ۱

ortرابله] ۳ ۲۳۸  

 راثتور ۳ ۷ ۲:

 راتاورخ و یلیبرص ۲۹ ۲
 ران و ولسا 5۶ ۲۲۳ ٩

 راوالسا ًاعج ۱۷ 11۹ ۷۰
 رانامور ۲ ۸۱۲ ۷

11A ۳رانیدالو نایلاتیا  

 هراسو خالوا «دوانرآ «ینمرا «هناکنچ ۳۰:۰۰

 یسیلاها ناتسراجو ایرتسوآ عج ۷۲۳۹

 ایرتسوآ سفن ینعی هدننهج برع كنايرسوآ ران الآ

 هلیسیل اعش مسق كلوریتو هدايتن راقو ایریتسا هلیغل هقود
 بو لا نالوا دورعمه ها UU كن اتسهح

 دارت ,ناتسراجم «بونلوب هدنروص مقحم هدنراف رط

 قینغاط یخد هدناتسناورخ و «ایواروم ءایاولسن
 ام رارا .رونلوا فداصت 4یلاها نالآ هدن ر وص

 «نالآ قوج رب هنبرلجا قجمآ «بونلوب هدناتسر
 زاوالسا .ردشمشیراق ید یلاها لبرصو نامور

 مسقنم هنب راوالسا بونج هاب راوالسا لامس ینعی هبییا
 تنسهرم ز والسا ران امورو راراجم هل ران الآ «بولوا

 والسا لامش .ردهدقلوا لئاح هدنسهرآ یقاط ییاو

 هلرایلهح «بولوا ردق نویلم قحش ییا نوا یر
 -رتتور نالوا یراهیسنج تبارق هلرلسورو ندرلیلهل
 قح ترد هسیا یروالسا بونج .رارد رابع ند

 ندرلن وولساو تاورخ «لبیص «بولوا ردق نویلم

 وب هدلد را ییعی ایاولسنار رلنامور .راردن رابع

 یرلسنعمه هاب راتريص كنلابح هلسلس تاراق «بولل

 هدنراتبب .؛راردشلربآ ندنرلت امور نادغب و قالفا نالوا

 طالع .رویلو خد لاها نالاو را لح

 ضعب یک نال نلیئد ( نيدال) بیرق هیجابلاتیاو
 ۔ ونج مسق كلوربت ید یلاها نالوا ملکتم هلرلناسل
 مسق كنابزتسیا هليسيب
 (هراز) هدنلامش كنايحالاد رادوارا .راروینل و هدنرا

 را هناکنح یدايناواسنارتو ايلا رلینمرا «هدنراراوح

 .راروینلو هدناتسراجمو ایناولسنارب خد

 یسیلک مق كنسیلاها ناتسراجو ایزتسوآ هجنید

 راوح هشت زن یعب هدنسد ع



 س وا
 هن ویلم ج وا «كيلوثف ینویلم قعحش زوقط یرکب ینعب
 «هدنبهدم مور ینعع سقودو روا یرادقم بیرق

 قحرب «ناتسورب یرادقم هدایز ندن ویلم قغ وا

 . ردد و هدیرادقم هدایز ندن ویلم

 ۱۸ یتلود ناتسراجمو یرتسوآ س .ینايسقت
 هیعیبط دودح یسیضع كرلن وب هک .ردمقنم ههطخ

 يد ی ایم و ع احا سی یا
 كرلهطخ و .ردرل شا نیعت هاب راهرح رات لاوحا

 .ردهرزوا ینآ هجو یرلیلاها هل راهیعطس هح اسم

 یزکرم یلاها هرتمولیک عبره هطخ

 ( ینلروطاربعا ایرتسوآ )
 هنایو ۲۳۳۰۰۲۱ ۳ ایرتسوآ یغاشآ

 نیل ۷۹۹۲۰ ۸۵ ایرتس وآ یراقوب
 چای ۱۲۱۳۹۹۷ ۷ ایرمتسا
 تروفنکالق ۳۸۷۲۳۰ ۷ ایتنیراق
 خابیال ۸۱۲4۳ ۰ ۶۰ هل وین راق
 غروپسااس ۱۳۰۷۰ ۷۳۱۰ غروبسلاس

 قوریسننا ٩۱۲۰٤۹ ۲۹۲۸۷ غرلاروو هللا لورت
 هتسیرت ۱:۷۳ < ۹ ایرتسیا
 هزار NEN IAT ايچاملاد

 هغارب 0۸4 4۸ ناتسهچ

 نورب ۷ ۹ ابواروم
 ژایور  ه:۷۵ ONS ادسلیس

 غربل و ایعلاغ

 موو رزک 9۱۱۱۹۹۱/۵ ۱ هنووقوب

 ۲۲۱: ۲۶ ۶ ایرتسوآ اعج

 ) یللارق راج (

 هتشپ ۳۸۳ ۰۱ ناتسراج

 غروبنسوالق ۲۱۱۵۰۲5 ۰4444  (لدرا) اینا ولسنارت
ESE0 یا اینووالقسا ما یغآ  

 AAS“ ۸ هیرکسع دودح

 ۱۵۷۳۸۰۰۸ ۸۰ ینللارق راجت "امج
 ۲۱۳۱۱۰ ۶ ایرتسوآ الاب هجو رب

 ۳۷۸۸۲۷۱۲ 1۲۲۳۰۹ ناتسراجمو ایرتسوآ ًاعج

 -اولسنارب ندایحالاد رارب زکیدید هب رکسع دودح

 ۱ -وادشب و یدودح هبرصو هبامم تلود ردق های

 .رروینلو هدنثلآ هرکسع هرادا نوتس بوناز

 رو ا رود اک تلاوت هوا و

 و «هددسیا شلریو رارق هنیوغل اریخاو «شلروک
 .ردشماغل وا ارحا زونه رارق

 لود ناتسراجم و ایرنسوآ س .یراهبصقو ربش

 یلوشراچج ۲۰۹۹ .هبصقو ربش ۸6۱۷ هدنلخاد

A٤ 

 یللا «بولوا دوجوم یوک ۰۵۷۰۹ و هرف كوي

 .: ردینآ هحور یراربش نالوا یسیلاها هدایز ندکیب

 ۱۱۰۳ ۷ (تغتیاپ) هنایو

 ۳۰۰ 69۱  (یزک سم كناتسراجم) 9

 ۱۱۲ ۲۳۲۳ ( « كناتسهچ)

 ۱۰۹ ۷:۱ (< هانایچلاغ) عا

 ٩۷۷۹۱ ۰ كنايريتسا)
 AT ( « كنايواروم) دور.

 Vi ots ( « كنايرتسيا) هتسیوت

 (Vr Vo e نیدکس
 “1 (هدایچعلاغ) ایووقارق

 e ( هدناتسراجم ) لوپویزرت ایرام

EA۹۱۲ 2 )  
 ۰° ۹۹ (اذک ) یلراسا ووزعد وه

 هراتفو نیش یتلود ایرئسوآ س .یناکمو فراعم

 «هدهسپ دشلاق یرک كم هدنوتفو فراعم ردق ههجناک
 تربغو یس هلیسهدایز هفراعم قرت هدرلنامز لوصوب
 ناتسهح هبا ایزنسوآ سفن صوص الع «بودا

 لدالیم .ردشخا قرت یخ فراعم هدایوارومو

 ایرتسوآ لوا هنس ی رکپ ندنو ینعب هدنخ ران ۸

 نلویلم ۲ «بونل و بتکم ۳۲ ۰۰۰ هدناتسراخو

 د ربتکم و .ید رویدیا ماود هرابتکم و ناد رک اش

RN۵ ۵ ۰۰۰ بولوا ند هب دادعا بئاکم  

 ءایووقارق هغارب «هنایو .رلیدا عماج یاد رک اش

 مولع هدنرلن ونفلا راد جوونرزک او جارغ «هتشپ
 یک ینیدنل و رلهرباد صوص هننابعش ةفاک كنونفو
 رکا كنونف ید هدنران ونفلاراد غ روبشاو غرم

 راسو نورب هغارب ناو .رونلوا سیردن یسپ

 هدهنایو . رد راو رلعبانص کم ید هد رار ېش .ضه

 EEE هللا فراعم ا ىع ایمداقآ ددع 0

 هلا یتیعج ایفارغج ربو تیعج رب صو ص۶ هیهیق
 .ردراو هیلع تاسس وم راس تایعج د دعتم

 میانص هدنتلود ایرنسوآ س :یراح و عیانص

 نلینلشبا هدایز لا «بولوا شا قر يخ هعونتم

 ا ءًالوا :ردنرابع ندا ا داوم رلیش
 ٽالآو رهنیکام عاونا لومعم ندربمد هلیلاصعتاو

 سفن هلا ایتن راقو ایربتسا هلشاب هک «تاوداو

 بیات ؛روتلوا لاا هدایوارونو ناتسهجو ایرتسوآ
 لاو یرلیا لا هک «رابش عاونا لومعم ندماج
 لومم ندک و لا ؛ربلیاپ هدناتسهج یرلقوح

 هجاشاب هک «هشقا عاونا یک روتسانو ربمزاف و هقوح



 ینعب نمی هدنرافرط لامش ی 2 ی ۳
 رکو هلا لا هک دا ایواروم «نات و

 -اجمو هدهنبووقو هلا ایجلاغ .بولیای ها هنیکام ا
 یرلکلیا ریونکو نتک یخد هدنرتهج ضعب كناتسر

 لومم ندقوماب هلیکیلبا قوما «ساخ ؛رولک وا

 ایسلیسو ایواروم ناتسهج هجلساب هک یرتاسو ۳

 هن وک ندن وک تعنص و «بول اب هدغربلاروو هللا
 هجشاب هک ءیرکش راپ ءاسداس ؛ردهدکشا قرت |

 . ریلی راقیح هدیاتس رام و ایسلیس «ایواروم «ناتسهچ

 نیلسرو هقشب ندنالومعم عون یتلآ نالوا رکد

 نونو تارکس «هريب «تیربک «هیویک یازجا 1
 اتو ر هن اغاید هل راهش ر اف دغاک هراغیجو

 یرلت رک صوصخا ىلع .ردقوخ كب ۱1۷
 یردغاک .روئلوا جارخا هنفرظ ره E ناه

 هجا اپ بولوا هدکعا قر هنوک ندب وڪ ید

 هدایربتسا هلا ایرنسوآ یغاڈآو ناتسهج یراهشرباف
 . رد هدن رهش هم و8
 لب درام "وب كنتلود ناتسراجم و ابتسوا |

 هم ویفو هتسرب یک ینیدنلوا ارجا تراجم رب كاشیا

 .ردب رازکرم هبرحم تراج رب كو خد یرهبصق
 جو یسهب راحت تالماعم نالوا هلا هینحا كلام

 راسو هتسیرت یسیج رب كرلن وب «بونلوا ارجا هلقیرط
 رمد دیک یایالا ےک قیایردآ
 رمد قرش هعفد و . ردیش رطهن وطهد سيج وا «رلاوب 2

 هلوبناتساو كينالس «هلفلوب مانخ قاصتلا كنبرلوپ
 ی ته آ هتل قیرط یججدرد رب یرغوط

 «هعونتم داوم لوم ندریمد یرلهجلشاب كنناپارخآ

 دغاک «یعاب هتسا رک «رلیش لوم ندجان 8

 هراح ےلاقا هڪاشار یالاخدا . رد راس لوم نیما

 صوص هن ونخ كنا وروآ « هعوتم تال را و 8

 .ارخا .ردکپاو قوماب «دیوج «یغاینوتیز «روویخ
 هدنتهف نرولف نویلم زویتل آ یئالاخداو زوید وا 9
 نوسیلم زوب ندنالاخدا هلهجو وب كتاجارخا ارد

 .ردنورپ عبنع ۳ نوحا O یلوا هدایز نیرولف

 ۰ ر 3 1

 1 نوزوا ى۹۳ یس هیراحم نافس كتلود ازش وا : 4
1 
۳ 

 | ندقوماپونتک «رلشاقیکریمزافوهخوج لومص«ندکو _

 | لخاد هاسح وب ران دعم تیفیذ یک شموکو نوتلآ

e 

| 

 ج ۹ | ي۷۱۷۳و كحوک/ یس ۱۸۰۲ یسج ردا را
۱ 
E 

 س وا
 «هرزوا قلوا ترابع ندهنونامو یسیک یحقیلاب هد

 «روباو ی ۱:۳ كران و «بولوا هعطق ٩۳٩۸ ًاعج

 ۴۱۱ ۹۸۷ یعوج .ردیسیک نکلی هد ی ۲۲٩و

 ییهقاط ۲۸ ۸۲۹ بول وا هدنناعیتسا هنالیوط

 . رلردعماج
 «یلود ناتسراجمو ایرتسوآ س .یرباعمو قرط

 "ارباعمو قرط «یک ینیدلوا هجتیندم بابسا رثکا

 یهح تع «بولوا مسقنم هب ه کیا ید رینتیلمکم

 هدلاح ره زد کز هی ءلمع اهد

 قنص عو مسقنه هفت وا راس وش

 داع هنالایا یسیجکیا لهداج دناع هتلود كلام نوت

 هره رقو هبصق ضعب هدیسجچ وا لو یوم

 «بولوا قوح یخد یرلاوب ریمد .ردرللوو صوصحم
 هفرط ره «هرزوا قلوا رکم یرهش هناو

 رب هنتهج ناتسهح ینمی یا بع صوصحایلعو

 اب كرک لب رللوی ربمد اینالآ .روینازوا رهبعش قوح
 ار یبا طالتخا نداینلیسو هسقاس ٌلرکو ندهرو

 یرب خد هبا ابلاتپا «یک ینیدسلوب راطخ قوج
 طخ ییا ردا طالتخا ندا رز یرکیدو ندلوربت
 طالتخا طح کیا جد هل رال و رمد هیسور ؛ردراو

 ندغربل یرکیدو «رویک ندح وون رزک ایر «بودنا

 هنا كلاعو ناتس راغلب < هب سص ؛رویدنا تعشت

 لصاو ردق هئداعسردو نالوب ماتخ همفدو یجد هلا
 هنسو «یک ییدشا طالتخا هلطخ رب كوي نالوا

 ید راطح نالوا شلدنا دیدم ندنحما كکسرهو

 ایرنسوآ . رد رکحهدبا بسک قاصتلا هلطخ و ایرو

 ۲۲۹۷ ۰ یعو ك رال وب ریم د یک هدنغارپ وط ناتس رام و
 یلهعولک ۱۳ ۱۱۸ «بولوا هدنلوط هرتمولیک

 .ردهدناتس رام یلهزتمولیک ۳۱۸٩و هدایزتسوآ

 «بولوا یلام كتلود یکلهزم ولیک ۷۸۳۹ كنع و

 یلهزم ولیک ۸6 ؛ردهدقغل وا هرادا ندنفرط تلود

 هلاحا هرتکرش یسرادا «بولوا یلام كتلود هنب

 -وا نلام, رک نیش. یل واره ولیک ۱۹۹۳۲ ؛ندنتشوا |

 ۱۳۰۵۵ ؛رویلل وا هرادا ندنفرط تلود بول

 رلتکیش هنب «بولوا یلام رلتکر ش یخد یلهرنمولیک
 . ردهدقفل وا هرادا ندنفرط

 ندنسه روا كناتسراجمو ایرسوآ یربن هنوط

 هی رص «یک ینیدلوا یرح قیرط ر لخاد هلکمع

 رب مساو ید هل رکد هرقو ناتسراغلب ءایامور



 س وا

 هتنافس ربس هنب و ید یراربن هواردو هواص ءاست

 رادم هنعس ونو بعشن كشرط وب ندن راقدلوا خاص

 كنب ارم هلوتسیو و ردوا «هواتلوا «هبلا .رارویلوا
 «هلغفل و هدنلخاد تند ودح ا بس وآ یرلشاب ید

 اینالآ كنايرتسوآ رارهن وب نالوا خاص هئافتس ریس

 .رارویدیا ریثکت ینتراجمو طالتخا قرط نالوا هلی
 ندتنیه يا تلود و بس ,یسهرادا لوصا

 و «بول وا ترابع ندهقفتم تموکح رب بک

 قاط زب روتلوا هرادا هل راتحم هدیر ره كراتنیه

 اب هس وآ یر كتئيه ییا و دک ما نیل ات

 هطورشم تموکح یرلتموکح .ردناتس رام یرکیدو

 هک «رارویئلو هدنحانج رر كرادکح رب تولوا

 هبایرتسوا «بولوا بوسنم هننادناخ (غروبسباه)
 ینناونع لارف .هبسن هناتسراجو روطاربا ةت

 صوص هنن دنک كنب رب ره ندهراتحم تالاا دا

 «یک ینیدلوا ینعنم سلج رب رونلوا رببعت (هشید)

 یوع ررب هدهتشپ كاتسراجو هدهنیو گایزتسوآ
 درب ردیا لاقتنا اثرا ینلاضعاو ی ران وغم ساج

 كنهيلامو هیرح روما .ردراو یرلنایعا سلجم
 اضعا رزوتوا ندناثوعبم سلجم ییا و نوجسءرک اذم

 راصخ م ۵ هدهتشپو هنایو ةبوانم «قرنلوا قیرفت
 كتئیه کیا و .ردیا داقعنا سلجت رب اسا « یسلج

 روما زکلای بولوا یریآ نوتبسب یرهیلخاد هرادا
 -اربعا «هلفلوا درم یراهیلامو هرکسعو هیجرراخ
 یسهیقج تنیه كتلود هرکص ندنصخث كروط

 ندنرارظا هیلامو هیرحو هیجراخ الکو ندا لیکشت

 . رد رابع

 ناتسراجمو ایرنسوآ س .ینهرعو هر هوق

 ۲۷۱ ۷۱ هدرضح تقو یسهبرب هوق كلود

 بوط هراطب ۲۰۰ طباض ۱۸۸6۵ «رفن

 رواط ۵۰ ءبولوا ترابع ندنآ ۰ ۷۲

 لیکشت کولب یراوس ۳۲۳ و دولب لق ۷

 ۱ ۳۳ ۲۹۹ یسهرب هوق هدرفس تقو .رارودا

 بوط هب راطب ۲۱۵ طیاض ۶۳ ۷۷ رفت

 .اط ۱۰۱۸ «تولوا ترابع ندن[ ۲۱۷ ۰۳6 و

 کو لب یراوس ه ۰ ع و كولب لقتسم ۱4٩ «رو

 رکاسع یرکسع نانسراجو ایرئسوآ .ردیا لیکشت

<۸٦ 

 أ نالوا ندنرمات كنەنوط .ردن راحت و طالتخا قيرط

 0 سوا

 ۲ ترو )و فیدر شعب (رهودنال) هللا هیماظن
 E .ردعقنم هنبرکسع ظزعتس ىنعب

 تا ندهب رح ناق یس هب رح هو

 یروصقو یسیک نکلی ینوا زکلاب كرلنوب «بولوا
 هدنباعیتسا هنالیئوط ۱۲ ٤٤۰ یعوجم .ردرواو

 بوط ۲۹۵ «بولوا هدننوق رکی ۲۳ ۸۱۱ و

 یاطباض هر .راردلماح یهشاط ۱۱۰۲۰ و

 «(لاربمآ زنوق ) اول ۸ ۰( لاربمآ سیو) قیرف ۳
 نیتفرف) مافتاف ۲6 «(ینادوبق یک) یالازیم ۰

 ندءرباسو (ینادویق هنوروق) یشابکی ۲۱ «(ینادوبق
 ˆ كناطباض نالوا یئاشآ ندالآربم «بولوا ترابع

 لری زب هدنتسن یلثم ر نامه هدرفس تقو یددع

 .روثل وا

 ناتسراجمو ایرتسوآ ج .یسهیخرات لاوحا

 «بولوا لوهح نوتبس نامه ەدە دق هنمزا یکلاء

 ممق كناتس راجع هلا ایزاسوآ سفن ینعب یتهج برغ

 ید یسیفرش مسق كناتسراجو (ایونا) یسییغ
 . كدالیم رایلامور .یدرولوا دع لخاد هب (اک اد)

Aكنایرتس وآ هدنتموکح نامز ك (رسی) و هدنګ رات  

 طبض ییمسف یبونج برع یراکدتبا همس (قیرون)

 کلاغ ناتسراجمو ایز نسوا نوت هدعب .یدرلشا

 دراد ون ول «لادناو «نایوب «توغوزسوا «نوه

 كنهیشح و ماوقا ندا موعه ندیقرش لاش هلی رلمان
 نادیم هنا ف ارنوب تقو لی رب رە هنیلا
 نلیئد (راوا) ندهیناروت ماوقا «هرکص ندقدلوا

 هرب واب هدیرادقم رو «شمک هنیلا كنيشحو موق رب

 دن امز تنالراش , یدیفع وا طبض ندنفرط یرلنامرح
 + ٩ ۵:۷٩ درام «هرکص ندقدلاق هدلاح و ردق

 روکسو یرعوط هفش یراراوآ نالراش هدنح ر

 (عیرزنسا) و طبض ینتهج بع كنايرسوآ «كرهت

 رب هلیما « یلود قرش» ی (ایرنسوآ ) دوخای

 ندفرش ابقاعتم .یدیشم وق هننروص هعیا تموکح

 طبض ینتهج قرش كنايرنسوآ «بودا موعمه راراجم
 دادیکح رلقنا رف هدنسیدالیم عبرات ٩۲ ۸ «ندن رک دتبا

 ییایرتسوآ .نوحما قلوا عنام هنمسوت كراراجم «یر

 هد ٩۸ ۲ و شم و دهنلاح هرادا رب م من

 (غ ربذاب) ینکلیکر ام كنو (نوتوا) یعنکیا رادکح
 ,یدیشخا ضیونت ه (دلووگا)بویسنم هننادناخ
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 ۱۱5 و «تلیکر ام ادتنا دا لسن

 ضرقنم نادناخ وب هدنسیدالیم ےرات ۲
FEهده و كم رد رف یعکیا ادا  

 ندب و و ء۰ (راظوتوا) راد نا هد ۷" :

 هننادناخ (غ رویسباه) یررطا 1 8
 هد۱۲۸۲ ید و «هلکمک هنطبض كفل ود ور بوسه

 ىلسن كرلآ .ردشخا شخ ء(ترملآ) لغوا
 هلی اونع قلهقود هدایرزسوآ كدهتح رات ۱

 (قودیش رآ ) هد روک ذم می رات ؛هرکم ندکد روس مکع 3

 عروبساه .ردرلشلآ قناونع « هقود شب » ین 1

 هنغل روطاربما ایالآ یشک چاق رب ندندارفا یاد
 هدضخم را ۱2۳۸ «یک یرلقدلوا شفلوا ب ا

 ین روطاربعا اینالآ [رابتعا ندنس ولج كن آ ین :
 اروا تقو وا . ردشعا لاقسا هنادناخ و نوتنس

 - اهو یهلوی راق هلا ایریتسا بودا ا یخ

 ثارم ندفل ودور نالوا یسر كننادناح غرو

 خد یهرشوسا هلا بآوسو ساسلآ نالوا شلاق
 بک هروسا هد ۱۵۰۷ هدعب .یدنا ماج

 لەي وغروت كنايلمسقام . زدشل ربآ «بودىا ل ةا

 كندي وغروب هليا كنلف ءهنيرزوا یباودژا ها 4
 كتبنک لراش « یک کیدتا ق الأ هبایزتس وآ ی

 کہ داق مآ كنايناپسا ھا ایناپسا خد هدنسول 9
 .یدیشعم رب هلا ارت وا یعهعساو تاکلعس

 هقود شا یردارب ها تنک لات ۱ ۳١

 هیوغرو هللا كنلف «دنن رزوا یس ریآ دنا

 كدناند رف ایزنسوآو ‹«كتنيك لراش ربارب هلا ااا

 «یناتسراجم ؛یناتسهج موقرم «هلکمشود هتسهصح
 هايتس واو طبضخد یساسول و ییایسلیس ست

 هیلافتسو عقاو هد ۱۱۸ یدهسا شا ق

 ؛شمربآ ندایزتسوآ یساسلآو (ساسول) یهدهاگ
 ایناولسنارت ًابقاعتم ایرتسوآ لباقم هدطخ کا ۲
 ۱۷۱۳ .ردشعا قاعتلا یاتسناورخ هلآ لدرا ینعی

 ( داتسار) و (تخ رتو) نالوا عقاو هد ا
 كلراش كيا یرادبلح ایناپسا ایتسوآ اب ءدهاس
 یوانو ینغلهقود وتا هلا هیوغرو ایت روص او

 هی ابلچس یییندراس (بتاعو «شلآ بدین د راس هلآ
 غعب ینیتیلجج» هد ۵

 همرا هدنلباقم ؛بوریو هسولراق نود ییلوا

 .ردشغا لد .

AV 

 شلعب هلک ندنقح كران ايلاتبا ایزتس وآ

 داخ ایرتسوآ هد ۱۷۰ .ردشلآ یهلاتسافو .هسنازلپ

 دروطاربعا لوص «هلغمالوا تراو كکرا هدننادن

 یب وز كنو و شلاق تنطلس ثرا و (هززت ایرام) یربق

 یجنرب «هرکص ندنانالتخا قوجرب «آوسنارف یئرول
 انسوآ .ءاب ولساط راد هد۱۷ ۶ ۵: هما ها ره
 هیس ورپ هدعب .ردشلوا یسسوم كننادناخ نرولو
 ند ۱۷۵ ۲) هده رام كلەنس ید نالوا عقاو هلا

 ؛هدهسیاشغا توف ییایسلیس ایر سوا (ردق ۳

 ناتسهل نالوا ارا كدەنګ رات ۱۷۹۵ ند ۲۳

 هددساقم و .ردشعا تافام قالت هدنسهمساقم

 ید یایووقارف (رخ ومو ییایریمودول هللا ایجلاغ
 ایزتسوآ هرکص ندنح را ۱۷۹۱ .ردشعا قاحتلا

 «دلغلوا لخاد هقافنا ندبا لکشت یشراق ههسنارف

 ځد هنایو تح «بولوا ررضتم هلیسهدایز ندوب

 یجنکیا روطاربعا «هرکص ندکدک هنیلا كرازسنارف
 ارس وآ «ل رظن فرص ندنغل روطاربعا انالآ اوسنارف

 تراانو كوي .ردشقا افتکا هلیناونع ینلر وطاربع|

 .ایلاتبا نوت هلیسب رثکا تانکلامیکهداینالآ كنایزتسوآ

 كن رابات و و -شعا لمص ىنسەفاک تکا یک هد

 هداعا هاب مس وآ هروک ذم كلام «هنرزوا یتب ولغم

 كيدنو ندایلاتیا هنرپ هیوغرو زکلای بوش وا
 دیزئس وا هد ۱۸۸ .ردشلربو یراهطخ ایدرابمول و

 ندفرط رب «بولاق هدنتل | لالتخا شتآ فرط ره كن

 هلکشا نایصع رانایلاتا ید ندفرط رو راراج

 راج «هذدسا

 هل دادما كنهيسور تیابن «بوشارغوا تقو لیخ هلرا
 رکلد یر ندتقو وا .ردشلج هدا مار یرلن و

 قمریدنصیا هندنک «بودا نونم یراراجم نالاق
 هرادارب هناتسراج هد ۱۸۲۱۱ ایزيسوآ «نوجا

 عیسوت ییرزابتما هرکص هنس ترد «بورب و هرات

 هد ۱۸۵۹۹ .ردشمربتک هلاح ییدعش یناتسراج هلا
 هنکلامک هدایلاتا كنایربسوآ ندنفرط یلود هد راس

 هکع روکسوب یرلنوب ایرتسوآ «هلغفلوا
 نالوا قفتم هلاهسنارف .هدهسا شلجب هلوا ردشقم

 - الیو) «بولوا بولفم ندنفرط یتموکح هتنومایپ
 . ردشلوا روح ار یابد راخول «لیشمدهاعم (هشارف

 ید ندفرط رو هیسور ندفرط رب هد ۱

 رب درک یرلنایلاتا «بوشیریک هبهراحم هلبا ایلاتا
 هووداص یدهسنا شلهب هدا بولغم رحم هل رگکو

 ضرعو زواش



 س وا
 «بولوا بولغم ندنفرط رایلهیسورپ هدنس هب رام

 هکشا كرت هایلاتبا ییدنو هلیسهدهاعم هغارپ

 زاو ندتسایر قح نالوا هنرزوا یناموکح اینالآو

 نالوا یبوز كنهزرت هب رام روبج هکمک

 یجرب هد ۱۸۳۵ هرکص ندآوسنارف یجرب موقرم
 ؛شمرووا هنتخ ینلروطاربعا ایزسوآ دنانیدرف

 روطاربعا ییدعش «بودیا تغارف هد ۱۸۶۸ و

 . ردشلوا نشنتخش فسو سد

 Archiduché ) ینلهف ود شاب

 -وآ سفن دوخاپ ( 4۵

 . ردشل وا

۱ e 

)Autriche 0۲۵0۲6( jewناسراو ایرتسوا  

 كنهبطعم تلود و «بولوا یسهطخ رب لشلود

 ینفح تیزکم هیلعءانو «شفلو "یشنمو رکرم
 وا هیمس رلرسا كنو ید تلود نوت «بونارق

 «میا ایوارومو ناتسهح الاش ایزتسوآ سفن .ردشفل
 بغ «هلغروبسلاسو ایربتسا ًابونج «هاناتسراجم ارش
 4۷ اب رقن «بولوا طامو دودحم هلا هریواب ید

 ۱۶۲ ربا ۱۰۲۲۵ و یاش ضرع 4٩ با ۰۲
 رب رب قلغاط .ردعقاو هدنسهرآ قرش لوط ۰ ۱

 یرلاعرم لزوک «یرلیداو ضعب تبنم كب «بولوا
 قوح ر ندنراغاط .ردیواح یراعقوم اشا نایاشو

 هقرش ندغ یتکلع یسهلج بوقآ رلیاچو رارب
 .ررولوا بصنم هنغامرا هنوط ندا قش ندنطسو

 ۳۳۰ رقت یسارجم ی هدایزسوآ سفن كن هن وط

 4 رارپن نالوا بصنم هن هبوط .ردهدشلوط هزنمولیک

 لیخرب : یراهچلٌشاب كرانوب بونا ندب ونج یغوچ
 «نوار هلا 00 ناربآ ندهرب واب ییایزنس وآ هدهفاسم

 ایزنسوآسفنو نزیارن «خالیب «فالرا «سپا «سنا
 نیا ندلاعش .ردبراربم (اتیل) ناربآ ندناتسراجم یی
 كجحوک كب یسیزنکا «هدهسیا قوج یخد راره
 نیا ندایواروسم زکلای «بولوا ترابع ندرلپاچ
 ناربآ ندناتس را یایرتس وآ سفن هدهفاسم لیخ رو

 شاب ایرتسوآ .ردنایاش هرکذو كوي یربم (هواروم)
 یزبمولیک ۳۰۰ لوط نالوا هغ ندقرش كنغل هقود

 ۱۱۰ ید یسیطسو ضع نالوا هونج ندلامش و

 حاسم «بولوا هدنسهرا هزمولیک ۱۲۰ هللا

 یسیلاهاو «هرتمولیک میرم ۳۱۸۰۸ ییدیعطس
 اب هزتمولیک میرم رجم هک ۲:۱

 تیا هجلساب رویش ود"یشک روسک ۹6 هنش

E Eردس وش » 

A^ 

 O نانلوب هد هنایو نالوا
 یسلاها كنغل هقود شاب ایزیس وآ نوش «هدلاح ینیدنل

 . مسقنم هتلایا کیا هطخ وب ل نالو نالآ

 هدنتهح قرشو «یراقو هنیک هدنشهح برع «بولوا

 .ردشملربو یا ایزبس وآ یاشآ هد هتک

 ارش وا یراق و

 «بولوا طامو دودحم هلا هریوابو غ روبسلاس یخد
 .اهاو هزتمولیک میرم ۱۱ ۰۵ یسوپعطس ةج ابتف

 e هک «ردیشک ۹ 0۷ یسل

 راو نان ستورب NE ٩ رکلاب «بولوا كيلوتفو

 كوي لیشراچ ۹۱ «ییەبصقو رهس ۵ تاب خدرد

  یسضارا .ردعماج یهرق یداع ۱۶۰۲و ییهرق

 كنسهلسلس بلا هدنتهح بونح «بولوا قلغاط

 - وا یرلکنا كنب راغاط ناتسهح یخد هدنتهج لاشو
 تلابا کرس دک قو ۳ یررب زود «هلقعاز

 یسهووآ كئرب نانلوب هدنراوج كنب بش (مچ) نالوا
 وا لس ازهر ید

 .رویلیب هریو تالوصحم زارب هدنسهیاس تریغو ییسرب
 ودح ع روبسلاسو ارس هلتلاا و یغاط تسک وب كا
 «بولوا یغاط (نیاتسخ اد) مقاو هدنقاصتلا لحم كنيد
 كن رلغاط رکید .ردراو یعاشرا هرم ۱

 (لیرب سورغ) هلا (هکریبک سدوت) یراجاشاب
 هدنسهیب ونح دودح كتابا هک ء رد رلغاط (ساغرو)و

 ا ا توار) ند رکنا «بولوا

 یغاط (لاوقورسس واه) .راقآ رلیاچ ی قوحر بت

 هدنسهرآ یرلا رحم كنم را رم (نيا) هلا ( نوار ) یخ

 نت اشروا هبولوا ماو

 رادفاچ هلا یادغب هجلشاب «بولوا عورزم یل
 «بولوا روت سم هلرانامروا شللرب ؛رولوا لصاح

 ۳ رکلایو ثت رابع نداعرم E "۵ TEDE رکید

 . ردق وح كب یا اویح Ws ادا ؛ردیلاح یرشع

 بولوا تام نددومرآو الا هجلشاب یرهویم
 .رونلوا لاصحسا بارش یشکا ع و رب ندن راالا

 هدنفرط ره .ردقوح ید یرلن دعم روکو زوط

 .ردراو ید یرلعقوم اشاء نایاشو لزوک
 نلیریدننا ندایربتسا «بولوا سلبرایا ییخ یییانص

 «یک ینیدلباب هراسو قاجب هلبالآ تعارز ندریمد

 . «دلناتسهح ًالاش تلایا و بس
  ابرغ «هلبا ابربتسا اوج هلا ارس وآ یغاشآ افرش

۱ 
۱ ۱ 

1 ۱ 
1 1 



 راس 9 ردنا 2 ۰
 اکوا هللا هنوط .ردلمکم ید یتاسس وم قلعتم هف راعب

 ریس یسهلج نامه هان كچوکو ك ویب نالوا بصتم
 و «هلفلوا شلریتک هلاح رب قجهلوا خاص هتنافس
 راس «یک ینیدنلوا ارجا تراجت كوي رب هلراقبرط
 تک مزون ردقوح ید یرباعمو قرط

 ندک دتا قش های رب ندنایرب یتلایا و یطخ لو

 یتهبعش جاقرب ید هرلفرط راسو هناتسهح «هقش |
 مسقنم هغاجنس ترد امدقم تاایاوب روا
 «بولوا ترابع ندنسهضوح ك رپ رب یر ره 4 5

 «یدىا

 ۱ هدلاح ییدمش .یدیا نیعم هلا هیعیبط د 1

 كن هنوط هک «ردی ربش (من) یزک م . ردعسقنم هباض
 یسیلاها ۲۸ ٩۱۵ بولوا عقاو هدننیع لاک

 ردا
 یراقوب اب رغ تلایا و س .يتسوآ اشا 8

 ًالامش «هلناتسهج ندنفرط یبرغ لاعش «هلیتلایا ایرتسوآ
 ایریتسا یخد ًابونج «هلاتسراجم قرش هلا ایواروم
 یسهیعطس ةحاسم «بولوا طاحو دودحم هللا

AYY۲ ۲۳۰ 1۲۱ یسلاهاو «هزنم ولیک میرم ۱۹  
 دود یشک ۷ هنشاب هزتمولیک عبرح رهب هک «ردی
 كنای رس وآ یراف و ییانصو تراح كتلایاوب دو

 ,ندنش دل وا زا اهد یتعارز «هدهسیا یرلیااهد ندن

 تلایا وب .ردییک رب یرلنارع بایساو هیعیبط تور
 ها ایریتسا ؛بولوا قلغاط یبر جوا كنسیضارا
 ردق هبهنایو " یسهلسلس بلآ نارا نایرتسوآ سا

 .رویدبا ددم ینیرلکتا هدننروص رهن قچلآ قاط رپ
 كن هن وط هدنتهح قرش ینعب هدنفرط تلا كنهنایو کو

 هک رد راو هووا و حساو هعقدل وا هدنف رط کی ۷

 های رب ندنای رب یتلایا .ردفورعم هلیما یتهووآ هو
 ررهن قوج رب هدنلایا لخاذ هتغامربا هوط نر 8
 ( تمان) نتيا ندلامش يراكوي كا هک رو کو

 -.ع دودح کلا یرلنالوا خاص هتناقس ربس . ردی ره

 . رروارای هکمریوح رلهنیک ام قوحرو هکمریدشیا
 روا ی ء هد زو ‹«ع ورم ی٤ ۰ هدزوب ثنسضارا

CAنامه یس هيعرز تالوصع .ردننمريغو للاخ  

 ۱ یک هدننسهیفرش د و دح ا (سنا) نالوا هدنسهب

 هتسا رک .ندر لغاط د6د «بولوا یرآرپ (خ رام)

 س وا 2۸۹
 یغاشآ زکلای «بولوا یک رایکكنايزسوآ یرافوب
 ءنوشروق ءریمد .رویشیش خد موزوا هدایزتسوآ

 یراشاط نمریکدو یشاط انب «یشاط جرک ءروک
 وا یرلیا ك ییانص .ردراو ید یرلن دعم راسو

 «هلغثوا یواح یخد یتنطلس تخیا تلایا و «بول

 .ردرب ندعم لاو رومعم كا كناتسراجو ایزسوآ

 هفلتحم ةشقا سیفن تیاغ لوم ندنتکو دو «كيا

 - هعبطمو یلاعا راهنیکامو تاوداو تالآ عاونا هللا

 هنییآ «ماج «دغاک .ردشلنرلیا ك یتعنص قلیح

 . رد روپشم یرلهناخ ريم د هل را هق راق هریپ و دغاک کش

 نوحاماع نوتبهکلب «لک د نوحا ایرتسوآ زکلای هنایو

 هنوط نک ندا .ردیزکم تراحو عیانص ر

 اش یرلطخ لو ریمد ندا بعشت هف رط ره هل رپ

 هغاعس ۲ هل بتفو ید تلایا و .رارودا لیپست

 . ردشفلوا مسقت هیاضق ۲۱ موبلا «نکیا شفلوب مسقنم
 ترابع ندنرراوح كنو رای هنایو وا کزاسخرا

 :راردبوام فص كن سیلاها عیب تا
 ءبول وا یربش هنایو نالوا تنطاس تضتیا یدک
 . رد راو یسیلاها ۱ ۱۰۳ ۷

 یکههدس غ لاعش كنايلاتا (۸۵5۲6)

 تا یو کیس ورا
 نلید یسووا هتسوآ هک «ردهبصق رب یک م اضق

 (دتلاب راود) نلیکود هنغامربا (وب) و هدهووارب لزوک
 اسم كلهزتمولیک ۱۲۰ ندون رو هدنرزوا یر

 کسا .ردراو یسیلاها ۷۸۰۰ «بولوا عقاو هدهف

 ؛سیسأت ندنفرط سوتسغوآ روہشم .بولوا رهشرب
 ندننامز درلیلامور .یدیشفل وا هیعس (هتسوغوا ) و

 | هتسوآ

 . رد راو یسهقیتع رانا ضعب راش هل رفظ قاط رب هملاق

 .روينلو یراوص ندعم ضعب هدنسهووا
)4e185(دیا لاعش » كنهسنارف  

 هرتمولپ ٩5 تن ررش لی «6 هد

 بول وا هبصق رب یکم اضق هدنسیقرش بونح

 یدلح ۲۰۰ ءیسدادعا بتکم ءیسلاها < ۰

 صوصح هعیانصو تعارز «یسهناضنک یواح

 یساضق بس. رد راو تراجم هعقدلواو یرلتیعج

 | هتسوآ

 ۱۳۹۷ «بول وا یواح ی هب دلب "هرباد ۱۳و هیحأت
 و |

 ید راه رق قوحر هد هسنا رف هما وب حس .رد راو | هدزو زکلایو د ابو راچ ی ۱ هدزو «نام "

 ,روینلوت



 غدآ
)Auson5( | ۰ 1۔ ع لحاس كنایلاتا  

 یکسا رب شفلو نکاس هدنس لوس

 ردموق

)Asonie( 8 1۔غ لحاس كنايلاتبا  

 -وق نوسوآ ا ۵ دنسدب ۳ وسز

 . رد دق مس كندطخ رب نالوا شل و نطو كنم

 7 هدنکلابا (هروبال یدارت) ۵ دهی وا نوک و 9

 د بو رتش هزام ولیک ۱۸ كن (دشاغ) هک رد راو هبص

 یکسا .ردراو یسلاها ۲۹۵۰۰ بول وا عقاو

 . ردهبصق

Ausone, Ausonius ( ۰ 1 ( 
Eءبولوا ندنسا رعش ننال  

 ودرو ینعب (هلاغیدرو) هدنح را ۹ كد الیم

 ادا .ردشقا تافو هد ۲۹۶ و «شعوط هدن رهش

 روطاربع | ارح وم هدعب «بولوا یلع تایدا هدننطو
 یر ر هرکص اهدو دنکلیم 1(سونایایغ) نالوا

 نییعت هنکلیلاو ایسآو اشرفآ ءايلاغ «ایلاتا بقاعتم

 «بولیکح هکلتفح رب هدننطو هدنفل رايتخا .یدیشفل وا
 «بولوا دوحوم یراثآ .ردشعا لغوت هلا را مظن

 ۳۵ ای اد زا REE قاط رب

 -ود ناتسراج و اا وا (8]۸۷55) خب 0
 (جج.رهتال) هدنسهطخ ناتسهج كنتل

 هدنسد ع لاش هزنم ولیک ۲ ٤ كناضق رک مو هدنساضق

 تنفامرا (هبلا) «بولوا هبصق ر یکم هیحات

 «عقاو هدنرزوا یطخ لوب ریمدو هدنراسپ لحاس

 «یرلغاب «یندعم روک «ردعماج ییاها ۱۰ ۹۶۰و

 نودواو یادغب و یرلهنا شکیبا «یرلهشرراف دغاک
 اها ۵۰۰۰۰۰ ارق یسهیحات تم .ردراو یتراجت

 . ردعماج یی

 هدورب وا ( ۸۱0۵۹۲00۲۵ )

 ی (هلآوس) !| غروبسغوآ

 -ولبک ٩۳ كحنوم هک ءردربشرب مهمو كویب نالوا

 تبنمو عسا و كلهرب واب یراقوب و هدنسیلامش برع هزم
 4۸ ۲۱۰ «هدنراسب لحاس كنب ری (هل) و هدنسهووا

 هدیترش لوط ۸ ۳۳ ۵۰۳ ك ضرع 64"

 هلینیمها .ردراو یسلاها ۱۵ ٩۰۵ بولوا عقاو

 راط «بولوا هللق ندنامز کسا یراقافوس «رارب
 ردشل# هنل وا عیس و یسهداج جاقرب کلا .رد رک او

 .ردراو نادیم جاقرب هلرلهمشج قوچرب هدنجا ك رېش

۹۰ 

 را هاو ۱ لا اا یسهراد ه دلب
 کج نوک و بولوا هناخهوپقسپ هلیتفو .ردندنس

 رد هر دوتا كب ید یسان نالوا یعانوق تم

 . .اتحالسرپ هللا اسیلک جچاقرب هجلشاپ یتهروممشم ڈین
 کسا رش

  كرلیلامور «بولوا طاع هلقدنخرب عساوو هلروسرپ
 .ردن رابع ندوشراچرب هلا ورنا ربو هن

 ددعتم .ردراو یخد یسهقیئع راثآ ضعي هملاق ندنامز

 ر «یتیانص بتکم را «هلیسهرباسو هدادغا بتاکم
 .هناهتک رب كوب «یتکم هنیک ام رب سس تعارز
 ص وصح هب یعیبط جی رات و هب هقیثع راثآ هرلعسر «یس

 تالاب «یهاخدصر «یراهاخهزوم یربآ یربآ

 قلعتم هناربخ راسو هناخهسخ ددعتم ءیسهجخاب
 در و ار یا دندژاوتیاسسوم
 :ذ روبعم د .ردگلشنا)لیخت نالا یتراح
 - وا کسا ك رہش وہ .ردنرلیا كب یسهیفارص روما

 ندنفرط سوتسغوآ لوا هنس ۱۵ نددالیم «بول

 تیمهارب كوي ك هداطسو نورقو «شفلوا شات

 ۔ وروآ ها ییونج یاهوروآ «بولوا زاح ییهبراح

 .یدیشلآ ا اا تراحت رب هدنسهرآ یلامش یا

 یک ینیدلوا شادیا بیرضم ًالماک ندنفرط ران وه
 شها وا هتیارخ لبح ید هلقمروط شرا هال راش
 یرپش یسلاهاو ؛شغ وا ایحاو ریجن ندیکب «هد هسا

 -وصتیروهجرب لقتسم تقو قوچرب ؛قردلآ نیناص
 هبهرب واب رهش هد ٩ هم ص للقداشاب هدنر

 فل ربو كيلوتف یناثلث كنسیلاها

 9 یم هنرع غروبسفوآ» رویش
 وا رشت رود ربش

 .ردشعا قاغا

 .ردناتسورپ

( Auguste, Augustus ۱ ۳ 1 

 یسیجنرپ كنیراروطاریاامور * - 2
 ندراروئانس یم” ا لصا بولوا
 هريش كرصیق سویلوو ىلغوا كسو واتقوا
 وط هدامور لوا هنس ٨۳ نددالیم .یدا یسهداز

 «هلکعا تافو یرد نکیا .دشای كجوک «بوغ
 .یدشفل والوبق هنغل دالوا ترخآندنف رط سصیق یساد

 لیصح هدناو «بولوا هدنشاي ۱۸ هدننافو رصیق

 ۱ ۰ كا اا الاخ قیدلوا لوغشم هللا
 ۱۱ ۱ لا لبق هززوا قفوق داریم هل7
 یس رب كنناربمو ؛شعا باتش هامور هدنخر

 شم وط هبه راح هليا سون وطنآ نالوا شا طبض

 .رد (سوواتقوا)
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 SD ۴ و
oer. ٠ 3 

 عو ۳9 : 6
i Ka۴  

 كنبررب یرلنوب كني راسولسنوق امور «هدهس
 - و هدنلماو رکف كنا وع نسا هلقوشت هنبلع
 قاغا دقع هی سوینوطنآ «هجنبالک ۲ ییرافدش
 یتموکح هثلثم تئیه رب ربارب لا (سودیپل) 9 ۱

 نالعا هجرت .یدرلشعا ل

 ۸ كفرط وا «كرهدیا تموصختو ل

 < ۲ دالبلا لبق یخد یسویساق هللا سونورب نالوا
 دامت یتنوکح امور «هلکغا براک 8
 دلحارخا ندقافنا یسودیپل «هرکص ندکدریک هر[ ا

 سوين وطنآ هلا سو واتقوا یتسهعساو كلام امور
 . رد راشعا هعساقم هدي تیپ

 «بوشود هیقرس كلام هسوی وطناو یاب 8
 سو واتقوا «هرزوا كمر و ماتخ هتاعزانم یمن

 شا جیوزت هسوی وطنآ خد یابواتفوا یسهریشمه

 ندهسلاطب یسهکلم رصم (رخ وم سوی وطنآ «هدهسیا
 «ندنکیدنبا قیلطت یایواتقوا «هلکموس ی:

 رح نالعا هسویوطنآ سوب واتقوا
 بیقعت ہرصم و «مزېنم ایلک هدنبرق هزورپ ینعی مویتقآ

 روبجم هراخنا یهرتادوئلقو یتسب دن «ك رهدیآ

 یدنک خد یرصمو ییهیقرش كلام «هرکص ندکد تبا
 مط هنساکلا

 «قرهلآ ینعسا سوتسخوآو یتناونع « روطاربیا»

 تموکح رب «دنتلآ یسهبذاک تروص تیروهچ هت
 هلیسهدایز سوتسغوآا .ردشغا لیکشت هدیتس

 لصاو هغلروطاریعا «هلغلوا لابقاو هاج صیرح
 ینلراوخوخو قارادغ خون ره «نوجا قلوا
 ندقدلوا لئا هماقم و «هدهسیا شعا باکترا
 اع هلیعضو رلنوناق لزوک ییذوفنو تود «هرکص

 فرص هنلو نمأتو هظفام یشاساو هدنکل

 هک ؛رادشمزاب زنا ضع ید لیلا یدنک و ؛ ش

 ۔ هنلوب یراهرقف ضعب زکلای ؛بولوا وحم اروم
 ؛بویلوا روسج كب یسیدنکهروک هتیاور .ردشطب
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 (اییغآ) ندن راز ادم یتنایقفومو تاح وتف هچلشاب

 اعاد و ؛ شع ازق هدنس هباس یرلتراسح ك (سانڃ) هلا

 ۔ ایغآ ةافاکم ؛بوروک شیا هلیسهراشتسا ران و

 .هدهسیا شا لوبق هنفلدالوا ترخآ ینیرالغوا ك

 كن(ایلوب) یزربفو «رلشعا تافو لوا ندنبدنک رلت وت
 هج هل اع هلکغا رادهکل یتسوما یسهناپفس تاکرح

 درهیفسیا یلروطاربعا هدنافو .ردشفلو تخدم |

۳ ۶ 3 

١ 

 أ

 هنس هصح كس و واتقوا

 كرهدا ب

 «هدند وع هبا رفظم هامور ءهقالاو

 جا
5 
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 ا ا
 لغوا یچنکیا نالوا ند (ایوسیل ) یسیراف یینکیا
 یخ تراعمو مولع سوتسغوآ .ردشقار « (ربی)

 یک نویلوپ ءويل تي «ساروه «لیجریو «بولوا

 یتسیقر كنوتفو مولعو «بلج هند زن ییالعو ارعش

 هدنشاي ۷٩ «هدنخ رات ۱۶ كدالیم .ردشخا ما لا

 سوتسغوآ س .ردشعا تافو ءهدلاح ینیدلوا
 (نایتلقود) بولینالل و یک ناونع ر ۳ یغما

 «سوتسغوآ هننراروطاربیا امور مولا ىلع هدننامز

 هرارقتح یسلریو كنناونع رصیق هنی ردهعلو و
 اربا اینالآ (رابتعا ند (نوتوا) یجنکیا .یدیشفلآ
 (تسوفوآ )هلراصتحا ایو (سوتسغوآ )ید یرروط

 .ید راشلآ یناونع

 (-Augustule, Augus ول 1 ۳

 ارا برق امور ا |

 كنب رکسع اموریکهدایلاغ بول وا یربخا كنب رار وط
 :۷ 5 :دوالیم ..یشا زعوآ اشیا

 «قرهسلوا سالجا هتخ ندنفرط یردب هدنخ رات

 «هدهسیا شغلوا نالعا ینلروطارعا هد ( هنوار )

 ندنفرط (رقآودوا) یرادمح را (لوره) هنس نت ربا

 ik هب (ایاپماق) و طاقسا

 .یدیشفلوا صیصخ تادراو نوتلآ
ETSات هب هس ور ۵  

 گل بنز سعد
 هزم ولیک ۲۵ كتلايا زکرمو هدنتلایا (یکلاووس) ناک

 اضق عقاو هدن رانک كلوکرب نالوا یثانهو هدن ونج

 . ردراو یسیلاها ۱۰۳۲ بول وا هبصق رب یزکم

 كلشيا یلیخ .رداشخا یراواو قلقاطب یراراوح

 . رد راو یرازاب تاناویح

Augusta ( ) ضع كناب وروآ 

 سوتسغوآ سو واتقوا هدن رلف رط

 ن راما فوت وا شش امور یاو

 «یدبا راو رلهبصق یسا قوحر شغل وا دیس هل وت

 وا همس هلرامسا هقشب یرلنانل و دوجوم نالا هک
 «( عروبسغوآ ) کهدهربواب یراروبشم لا «قرەنل

 -روتسآ )و «(هطسقس ییعی) هس وغارس ی هدایناپسا

 «(ادم) ی ہد ریکترو «(نسوا) ی هدهسنارف «(هغ

 ۔اسو (هرد ول) یک هد هزلکنا «( ونیرو ) یهدایلاتا

 نوجما دبصق نانلوب هلعساوب هدایرمآ ] س

 یونس «قرهنلوا قت

 | هتسغوآ

 . ردهرب

 [ هان روپ تعحارم هنسهدام (هتسوکوا)



 غوآ
8 Augustin, Au-) n 1 

 كا ك رکیل وتف ((8 ۱ سبوس

 بول وا ندنسالع یطسو نورقو ندنرازبرع كوي

 هدنع دق رهش (هتسافات) ك رغم هدنح رات ۳ ۵ ع لدالیم

 نايتس رخ یسهدلاوو ندنانوا "هدبع یردب . ردشع وط

 هدننطو ادشا ءهرکص ندک دتبا لیصح لیوان .یدیا

 قطنمو تاییدا هدنرپش نالیم تیابنو ح انرق هدعبو
 تنس «نکیا هدنالیمو ؛شعشاشوا هلا سی ردت ینیرللع
 ینیدلوا هدنشاب ۳۲ هلیش وشت كنسهدلاو هلا زآو ربمآ

 هوس تدوعهتطو لا لا ههنلاخ
 -واو زام «هرکصندک دا قدصت با رقف ییکلمو لام

 او ساب درا ۲۹۱ و ؛شایوف هعور
 یس وجقسپ كن رهش ( هب و ) ۱۹8 9

 «بواشای هدکلرب هلرلساناب کهدنتیعع . ردشلوا

 طغو كركو ؛شلوا بیس هنداحا كنلوصا رتسانم

 هینبد قرط ضعب هلرارثا ینیدزای كرک هاب رتعن و
 راتمارک ماطر ؛بوشاغوا هلکمنا حرج ییهیفسلفو
 رالادناو كن رهش هو .ردشفل و ید هدنساعدا

 اف ځرات ٤٠۰ ینعب هدنساننا یسهرصاح ندنف رط

 كس وتسغآ «بودا تافو هدروکذم رېش هدنسید

 اهن الف .رولوا !رشا یییطروت مشت ۸
 ران افد »یر تایک «تولوا یافیلأت ددعتم قلعتم

 هدهنسهدام « نیتسوکوا»] س .ردشفلوا عبط

 [.هیرویپ تعجارم
 مس

 | تسوفوا

 «بوسل وا یردارب ك (سروام) ر ی

 مکح كددنح رات ۱۵۸۲ ندنخش را ۱۵۵۲ كداليم

 كنايالآ هلمسا و (۸تع05۱6)
 هف ود ترد ه دنس هلم هننفاس

 موقت «بوشیلاچ هنیداحما كرلن اتسنورپو ؛شمروس
 هلیبقل « دهاز» .ردشلوا عنام هنل وب كنيح رفا

 . ردف و رعم

 - وا فورعم هلیما تسوغوآ قیردرف یسعنیا

 یافو كن ردارب «هدنګ رات ۱۲۱۹ ۵ كدالیم «بوا

 وطاربعا ایالآو ؛شلوا یسهقود هسقاس هنن رزوا

 زاربا هدن ره راح نالوا هلرلیلن اععو هلرازسنارف كنبر
 ینافو كن (کسنیوس) «هد ۱۱۹۷ .هلکغا تعاجث

 .یدشفلوا باختنا هنغلرادکح ناتسهل «هنیرزوا

 ار یشراف هلراش یجکیا نوا یرادکخ ج وسا
 | ندنفرط لراش موقرم .هلکغا قافتا هلا ورن

 غوآ ۲
 ۳, ال 9 او هو ۱۷۰6 :بولوا بولفم
 ۔اتسا) هنیریو طاقسا ندقل رادکح ندنفرط یناث
  هرکص تدم زاو ؛شفلوا بانا (یکسنیک را سالسبن

 ۳ شوا نذوم هدادزتسا صا ناتسهل هلدرط ینیقر
 تیرفظم ینیدنارق ندیکی كنلارق حج وسا «هددهسا

 تیابو ؛شلوا روبجم هتغارف هد ۱۷۰ .هنیرزوا

 6 هدەواتلوب هد ۱۷۰۹ كلراش یعنکیا نوا

 ندیکی ندنفرط رلیلهل هنیرزوا یسشوا بولغم
 ناتسهل نکد هتنافو عقاو هدنح راا ۳ «دلبلح

 . ردشل و اق هدد

 . فورعم هلیما تسوفوآ قیردرف هن یسیهج وا
 مهو لغوا كتسوغوآ قیردرف یجکیا «بولوا

 هد ۳ .یدیا یلارق ناتسهل مه یسهقود هسقاس

 ست
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 جوا قح آ ندنفرط موع «بونلوا باضتنا لارق

 یارق هیس و رب هر شل قیدصت و لوبق هر کص هنس

 . قافتا دقع هللا ایرنسوآ یشراق هش رد رف یعشکیا

 ۱ طب ندنف رط قیرد رف موق رم هعود ییا «ك روهدیآ

 - وشراوو غا صالختسا ییهسقاس نالوا شما
 رارما هلئاظب لرد تماقا هدتسرد هدایز ندهو

 د رایلهل رکو ءل ریل هسقاس كرك «ندنفیدل وا شنا رع
 . دعا تانو و ۱۷۱۳ لوا رهظم هن رش

 فورعم هلیما تسوغوآ قیرد رف هنن فید رد

 ۱۷۲۰۳۲ .یدا لغوا كتس وغ وآ یجحوا «بولوا

 یسهفود هسقاس «دن رزوا یافو كنب رد هدنح رات

 هنس دنک ید ینالارق ناتسهل هد ۱۷۹۱ «بولوا

 در بله بویقغا لوبق هددسیا شفلوا فیلکت

 هد ۱۸۰۲۰ .یدنا شماعشی راق هنسهیلخ اد تالالئخا

 هفالارف ندنفرط تراانو كوپ ینلهقود هسقاس
 قیرد رف تسوغوآ ی رب یدک « هلغغل وا لب وص

 ین هف ود كوي هوش راو «بولیناط یلارق هسفاس هيمان

 هب هیسورو هیسورپ ید وا قالا اک ید

 نوهکیدتا دادما هراباو هدنابراغ نالوا ینشراق
 برح ربسا هنسدنک ندنفرط هففتم لود هد ۳

 كلام هلیفل هفود كوي هووشراو و ؛شفل وا یسهلماعم

 هد و «بودا بئاغ ینمق كوپ ر كنسهوروم

 یئبم كنسەعبب .یدیشل» هراتروغ هلا لاج ج وک

 .ددشعا تافو هد ۷ ءهدلاح ی.دل وا شعارف

 تس وغوآ قیرد رف یجنکیا هلینفص قالا رغ یسجشب



 كتسوغوآ قیردرف ید رد «بولوا ىا 5 دن

 «بولوا هتسهجم# هد ۹ .یدی ۱

EK ۷"ا ینرمغ  

 رب و ندیکی هیاها ینالتخا ندا روهظ هد

 هلت وکسو ملص «بوریدصاب هلنازایتما متاط رب ۲
 ص وصخ لعو هلا هيلع تاقیقدت كرها مایا راما
 «بودبا تافو هد ۱۸۵ ۶ و ؛ششاغوا ابن ع
 كلارق ییدش هک ءردشلوا یئراو نآوب یردارب

 .یدا یر

e) ٩ 1 9وبرتلوا وتاپیحنرپ) كنایلاتبا - 
 وا . 1
 و ووا دا )هر 9

 و زی و یسیلاها ۰ و

 .روکیزوک یربش وبا و رکد ندهب ینیدنل
E E 

EE 
 هد رق كراراق یدمرسو هدعاف را كلەزم ۰

 كب سقننهدنحما هلیببس یعاشرا «بولوا هبصق رب عقاو
 هدنعاس چاق ر «بویم هباشای رلیدک و ؟ ردیلت وعص

 ندنرلندعم نوسلا یهدنراوح .رارولوا فلت

 «هددسراشا لاصحتا رلتورت لتیلک راویناپسا
 هنب را ریهطت ؛بولوط هلا وص یراویوق ندعم ًارخّوم
 لوکر هدایویلوب هلمسا و س .ردراشمامهلوا ردتقم

 یغنایآ كلوک وی نلیند (هقاقیتیت) هک ءردراو ید
 بصنم اکوا یو (وردآوغاسد) نالوا هدنس هام

 .رولوا

Aulu-Gelle, Aulus 0 

 ورع نا اس سویلج سولوا
 هدامور هدنراخ رات ۱۳۰ كدالم بو لو 1

 « یرلدهک هقی ۱

 هنا ا باتکر قلعتم هنایدا هلیاونع

 :۲» ءبوداتحایس هان و .یدرواشاب

 «هددسدا راک ردییبها «ندنغیدل وا شا حج رد رهرقف

 . ردشلوا بئاغ مسرب «بونلو ماعا ید باتک و

 سیون هعحاف كبايلاتسا ( N ولو 1

 ERS ا فو نیست

 .ردشغا تكانو هد ۱۸۲۷ و ,شعرط هدرا |

۹۳ 

 | ندهیات و راثآ قوج رب نالوا د وات م ویلا ىراس

5 

 « ويلوج لتاق » ىروہشم كا كنيراتآ نالوا ددعتم |

 .زدیسهعجاف لئاونع
A FEFو هد هحزسنارف  

 ۳۳ a 1 هیولوا
 هرولو هدهحد وان رآ لصاو (۲۵۱۵۵۵) هنولاو هد
 اضق هدنغاعس تار كنتالو هیای .ریلید (۷۱۵۲۵)

 برغ هرتمولیک ٩۰ تار هک «ردهبصق رب یزکه

 هدنسیلامش برع هرتمولیک ۱۳۰ كنهیایو هدنسپ ونج
 ,بولوا عقاو هدیرجا هقیقد ۲۰ ندرم لحاس

 كلغيا لیخ یسهلکسا نالوا هدنرکد ق

 . ردندن رللڅ اک راغ كلا كغلدؤانرآ هبصق «هلغلوا

 مسق «بولوا ترابع ندیشک ۰ اب رقت یسیلاها

 عماج ترد حوا هد رپش لورد .ردمالنسا یمطعا

 هر ےل سم رو یتکم هدشر رب هلشیش

| 

 قیایردآ

 قلا «هرزوا قملوا صوصح هرانایتسرخ هدیسکیا
 .رددوحوم ناخ ٩ و ناکد ۱۱۰ «یادشا بتکم
 لاش .هلغفلو هدنونح یاهنتم كنسهووا ( از ول

 یرلغاط قلپال هدنتهج بونج «بولوا قیجآ یتهج
 رناتسوو غاب هدنفارطا .روبدبا عافترا بسک

 اط رب قم آ «بونلوب یرلجاغآ نوتیز یلتیاکو
 كنهبصق رارب هلغفو راتلفاطبو راوص نوغروط
 شآ یساوه نزاي ندنفیدلوا هجروقح ځد یبقوم

 ید هبصق «بولیدوروق راقلفاطب
 تیمها هسلوا قحهنلوا عیس و یغوط هل-اس

 كلام هدنفرط نامز زآ «هلیبسح یسهیراجنو هیعقوم
 هنکح یربش یحرب هدنلحاس قینایردآ كنهينامع
 كنسهلکسا هکنوسج ؛ ردقو هبش هدنکحهک
 نانلو هدننهح بونح كنهلکسا صوصا لعو

 كل مان «وص قووص» ینعب (هتهوتف ییوا)
 ضعب تح .ردریظنیب ییوصو فیطل تیاف یساوه
 هنولوآ .ردراو یرلکشوک و ىلاي هداروا كناينغا

 كب هلیمان (یناهل اشاب) هدننهج بونح كتسهلکسا

 اشود رب هک «ردراو یوق رب نیما تیاغو عساو

 ایلاتا یمسق تاجارخا كننراح .ردیفاک هنباعیتسا

 رصم هلیغاب نوتیز نانلوا جارخا_هنانوب هللا هتسیرتو |
 تالاخداو ندطومالپو غای هداسو ندنابوبح راسو
 هخل دو رآ یطسو بولک ندهتسیرت هجاساپ ید یمسق
 ندنسهعتما اوروآ راسو رکش «هوهق نانلوا لقن

 نوتز نالوا لصاح هدنساضف هیولوآ .ردنرابع |

 . ردیل هعبص و



 لو

 هب هلکس .رولوا م لاب هبهقوا نویلم رب یونس یغاب

 زواج یرلیک نکلی ندا دش دمآ

 ځد یروباو كج وکرب كنسهيناپموق دول «بولوا
 .راشیا هعفد کیا هد هتفه

 .ربتیلآ زوط هقوا نویلم قح رب یونس ندهلزوط
 (ایولوبا) نانلو هدنسیقرش لامش یسهبصق هين ول وآ
 «هرکص ندنتیارخ كنعدق ربش (نایوب) هلرکید مانو

 کسا لیخ شفلوا سسأت :هرزوا قعوط نیر كنوا
 ندنف رط بیلص لها هداطسو نورق «بولوا رهش رب
 هدعبو ؛شفلوا ذاا موعه ًادبمو کرم هاتاعفد
 هنیلا كنبرلسنرپ (تیخالاب) نروس مکح هد هک ازوم

 توطسس هدنح رات ۱6۹۰ كدالسیم رنو بوک

 هرلیلکید و یرپش «هلکمهم هدا تمواقم هب هیامع

 یراتضح ینا ناخ دم ناطلس حفلا واو ؛شعاص

 يمض ءقرهشلوا چ هلیتف رعم اشا لیلخ هدننامز
 شکار كنساضق هيولوا .ردهملوا هسامع كالام

 اشا نانس نالوا یلهنیناق لصا نع بولوا هدنکح
 و هد بم نورد درک نو طا یاد ا لدا
 ددد وإ ا ا تاراعا لح ارا دا

 1٤ هلیسەبصق هب ول 1 سس یساضفق هنولوآ

 یسلاها ۰ لو مماج ییهبرق

 وا تعاس یز فارطا كناضف ۷ رداراو

 نانو ندفرط رو قییایردآ ندفرط رب ابرغ «بول
 ۔اضق (شلوروف) كنغاجنس یرکرا ابونج «هبزیکد
 لیساضق نلد هب كنغاجس یرکرا هنب ارش «هلیس
 یسیضارا .ردطاحمو دودحم هلیساضق تارب ید ًالاش
 نلیند (هراغنول) یغاط لوس لا «بولوا قلغاط
 هد ع بونح ندنتسوا كەي ولوآ هک ردغاط

 نانلو هدراوح ك رهش

2 
 2 ۶ام

 ندنتهج قرش كلوب هللا غاط وب .رینازوا یرعوط
 رلیاچ قوح ر ندنغاط (ا وب ع) نانل و هدنسش راق

 ینیرب (هچشوش) ههدنسهرآ كغاط ییا و بوق آ

 (هسویو) «هلنایرج یرغوط هلاش هک «راردبا لیکقت
 ندنتهح برع كنون هلا هراغنول .رولکود هنغامربا

 دود )اه یعاط (هقیح) نانلو هدنسش راق

 روکذم .رولیکود هننایل اشا «بوقآ ییاچ (تاق

 یرعوط هبییرغ لامش هجنیوب رع لحاس یغاط هتیح
 (هتکنیل) «هرزوا قمابف یناهل اشا «قرهنازوا
 هدنسبشراق یسابننم كنور وو ؛ردیا لیکشت یننورب

 یر وص او هم «یرلاعرم لزوک هلیمما (نازس)

۹٤ 

 .LE E رآ
 ی ا
 j 1 7 , و |

 و

 .ردشفلوا زکر یخد رانف رب هدن رزوا

 ss هب راو یادغب رادقم رب هد ریدا و كنس

 1 -رویلوا لصاح رصم هدهووآ نالوا یرغوط هن رو

r 
rs هک «روپلوب هل رب نالوا یواع یرتسان حوا 

 ا رراو رلثلت وز «رلاعرم هجلشا یسضارا «هددس
 ۲ . رد راو ید یرلغاب هدن را ضعب .رد روتسم هلرلنام

  -یم .ردنرابع ندهشیم هجااپ یرلجاغآ كنیرلن امروا

 یسیلاها ؛بونلوب یکو نوبوق یلتیلک هدنرلاع
 ندغاپ هداسو «ردندقلنابوح یرلتشیعم هجلساب ك رلبال

 . رویلوا تاجارخا یلیخ

 < كنسهبرق (هعنلس) .ردراو یسوفن

 ٣ راو و تاقو . ردهدقل راقمح بونل و ادعم

 با ر و ا تیغ لل نالوا یسلاها
 یرلیفیش .رارزک سم رنک ا هل یرلن داق «بول

 وا عج «بولوا قلعتم هیهییرح تاعوقو هجلْاب
 -وا كرلنیداق .رولوا جرا رب لکم «هسلوا قجولل
 نوزوم روت اش را تد ی ادهالخآ رول

 اشاپ .رد رابع ندنعرت ردهبم رادینعمو ققمو

 یسهلج «بولوا هدلاحرب ینادتنا كبو هداس كب یرلهم
 ی 2 وت سم هح راس داق «هدلاح یرلفدل وا لسم

 داد

 (ایروغیل) یک ہدنل امش كنايلاتبا (۸۱۵۱۱۸) ۱ ۳1
 تلایا (هرارق عم هسام) كنسهطخ

 ار هزنم ولیک ۱۸ كنب رهش (هنازراس) و هدنساضقو

 هبصق رب عقاو هدن راسب لحاس كنب رم (هرغام) «هدنل

 . رد راو يدم تل و یسیلاها ۶ ۱۱۰ بول وا

iكنانوب ( ۸نلذ ) ۱  CEةطخ  
 - را كنب رهش زوبغآ هدنس هم دق

 ۲ مریلا هک .ردهلکساو هبصق رب کسا شفلو هدنسیش

 "هراداو ءرونلوا هیمس (یناوورقیم) «بولوا دوحوم

 ون .یدنا فورعم هلیما (هددضح) هدننامز هبامع

 هیدلکسا و هرزوا كمك هسه رام اور رایان
 (ایتجفبا) و «رلشعا تکرح نداروا «بونالپوط

 . ردشش وا جد هداروا

 -ونح تهح كنايلاتبا ( ۸۲۵۱۱1۲0 ) ۱ وتلو 11
 E هدنس هب 8.

 4۸ كنیلوان هک ندربش رب نالوا یزکرم كتل

 )و نا كتفاط (هنیحرو)  ءهدنلاش هزم ولیک

 . «(هنیاق) یزهب رق كوي كلا
  هدایز ندکب كنبر ره بول وا (سد وق)و (تاقود)

 تفز هدنراوح

 1 نالوا



 ۳ «بول وا مثاو هد هر ك 2 ۷

 و بس یر لک هه سل اه

 كنساطق جش 9 رد ا 1 و

 e e یسیلاهاو هرنم ولیک عب رم ۰ ار

 هدنلا كنهيسور (۸۲۱۱6-۸۱۵)

 نوحس ین (ایردرس) ناتلو |"

 هنب رېن (یوج) هک «ردهیصق رب یزکرم اضق هد
 قرش ك (عاطهرق)و هدنرزوا ییاچ (سالط) ن
 لاش هرتمولیک ۳۱۰ كدنکشاط «یرهلوا هد

 ٩٩۳ هلآ لاش ضرع ۲۳۵۳۳ ۶" «هدنس 2
 ربارب هلیساضق «بولوا عقاو هدیقرش لوط ۳1 ١

 یلاها ۰ ندنئابق كیجات هارقرقهرقو زیقریق

 عقاو هدنسیقرش لامش كنيج (۸۵۳) | 26 ۷
 رو وا ه دنس هطح (ایروحام ) ۳۳ 1

 ۲۰۰ یضوط هغ «هلناعبت ندنغاط یوو
 ضرع ٤۷۳ ۰ .هرکص نا ادل تر
 .رولیکود هنن رېن (یروسوا) ندنلحاس 9 دینا

 وک ترد هدهزیلکنا هلعما وب یا و 3

 سفت یه و ۲: ندزاو و ۲
 «نرهقآ هونج ندلاش ءدنساضق (نوود)

oهنن ریکد (دشنام) ءهرکص ندنایرج كاهرتمولبک ۵  

 .اضق (فناب) ) كنايح وقسا یسیجنکیا س . رولیکود

 هنیرېن (یپسا) «بوقیچ ندنلوک (نوآ جول) هدنس
 ( هنید راقنیک ) كنايح وقسا یسیجحوا حس, دا 7

 . رولیکود هن ره (ید) ك رهدآ نایرح هدنسات

 (ووغتیلنیل) و( غنیل ریتسا) كنايح وقسا هنب یسیحدرد -

 ندک دا عطق لحم كاهربمولک ۹ هان اب رح هدن رلاضق

 كنهسنارف س .رولک ود هنجاح (تروف) .هرکت

 هسا و ید هدنتلایا (هراسنف) هدنس هطخ )اتر

 «بولیکو د هب یسالطا طیحم رحم هک ندراو رب

 . ردلاص هتافس ریس هد هفاسملیخ رب هدنلاح درک
Aen P4€6(ةفسالف هاشم  

 EA ندمالسا ۱ هساپ نوا
 هنسهدام « هجاب ما ] رسا نبر و

 ] te تا

 ریهاشم برع ( ۲ :EN را

 بول وا ندنسابطاو الف

۱ 1 

۸ 3 3 

 و وا 40>

 ۔اوروا ه (رهزلایا) نالوا شفلو یلعم كدش راانا

 هتسهدام « رهزلانا » ] .ردعسا نلیربو ندنفرط رایل

 [ .هلیرویپ تعجارم
Avenches ) ۱هحصالآو (  Viflis-) 

 هیحات (دوو) كنهرحم وسا ( ۵

 راو یشلاها ۱۸۶۰ نوک و هک
 -وا یزکيم كن رحم وسا هدننامز رلیلامور «هدهسیا

 ندننامز رلیلامور .یدیا اج یتیها لیخ بول
 رد راه ات شا هاب را هارخ هعلق ضعب هلاق

 (-Aûnla, Aûnla مک هلن وآ 5 وا ۱ 1

 «ه دنسد ع لاش كاتسدنه (2200]

 كناصق زکر مو هدنساضق (ینیراب) كنتلایا (دنکدیحر)

 وا هبصق رب عقاو هدنسډ ع بونج هزم ولک ۳

 . رد راو یسلاها ۰ بول

rtهرزبا) كنهسنا رف ( 2 5  
 E ا ۱ هرین وا

 هزنمولیک ۱۱ كنهیحان زکرمو هدنسهیحان (لتسروم)
 كنب راسي لحاس یغامربا (نور) «هدنسیقرش بونح

 «یسلاها ۰ «بولوا هبصق ر عقاو هدن رق

 .ردراو یرهشراف هلغوطو ییراح ۳

 | نامل تاقووآ
 هدنسیقرش لحاس كنايلصس (۸۲۵۱۵) ۱ ۳7

 كن هس وقاریس و هدنتلایا (هس وقاربس)

 هدنساضق (وتون) ؛هدنسبغ بونج هزتمولیک ۶
 هزم ولیک رب ند ریکد هک «ردهبصق رب ی رک هیحات

 كنه رب قلایق نالوا لع كنهبصق كسا هد رجا

 ۱۱۹۱۰ ربارب هلراراوخ «بولوا عقاو هدنتلآ
 وقار «بولوا نوح یراغک رد راق اقا
 نداروب بارش یا عو ر روهشم هم اد یارش

 رب لزوک «بوشیتب ید یشماق رکش «یک ینیدقیچ
 .رونلوا فرص هنلاعا مور

 « وص » هدنناسل تلک یکسا (۸۲۵۲) ۱ 0

 زکس هلسا وب هد هزالکنا هلغلوا كعد
 یرغ» یمب (نووآ تسو) یت رب :روینلو رپ
 هدنساضق (رتسح ولغ) كنه رتلکنا سفن هلیسا «نووآ

 (نروس) كره ندنناپ كن رهش (لوتسیر) «هلناعب
 ؛بولوا كحوک كم ا .رولیکود هنجاخ
 روک ذم هلئایرح هداضق وا هنب هلیمان (نووآ هلدیم)
 ینعب (نووآ رپوا) یسیججوا س .رولیکود هجلح

 هشلوا

 « رد هبصق رب هرلتس

 « رو راه تاقوودا» ]

 1 ۰ تعحام 5اک
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 » هدنساضف (نوتپماترول) هلیما « نووآ یراق وب

 (رعسحولغ) و (رتسحروو) «(قیوراو) «هللاعبب
 ندنایرح كلهزمولیک ۱۵۵ كرهک ندنراضق

 یسیج درد بس .رولیکود هشرپن (نروس) .هرکص

 «بولک ندنساضق (توعوم) هلیما (نووآ دیول)
 كنجاح (نروس) هرکص ندکدشلر هل رېن (قسوا)

 (نووآ تسا) یسیعشب — .رولیکود هنفرط لاش
 ۔اضق (ریشیماه) و (ملیو) هلیما « نووآ قرش » ینعب

  AJزر ی تا را
 د (تویلب) هلنایرح هدنساضف (رشن وود) یسیعتلآ

 هښ وق (یروبغی) كن رک د هشنام هدنفرط قرش

 الغ ) تكنسهطخ (سلاو) یسیج دب س .رولیکود

 حطق 0 «هلایرح دس امد (ناغزوم

 وک ود هک وف (اناوسا) ھه رص ندکدتا

 اضق (تنویرم) كنس هطخ (سلاو) هنت یس نکس -

 .رولوا بصنم هنن وق(ناغید راق) «ك رهدیا ناي رح هدنس

  )4۵9( + 0ارش لات تالار

  ۷یک  Nار سرا
  ۷١لوط ۱۵۵ ۰۰۳ ۲۰۳ هلا نوچ ضرع

 كدالیم هک .ردهطآ قچلآ کیا عقاو هدیقرش ۱۸۲۳
 یسراوس كنسيک ریلکنا مان (نووآ) هدتنحرات

 .ردرلشغلوا فشک ندنفرط (مموس) نادوبق

 او ۱ ( Oa۔ال) كنایچ وسا
 راالو هدننیاشف (قراب 2
 ٩ راوج «بولوا هبصق رب عقاو هدنبغ هرتمولیک -

 تاعوتسم دوعاو یسلابها ۵ ۶۷۰ رنار هر
 رد راو یرهش راق .

  ۳ ۱ 1او (امر) حقاو هدہلیح دنه

 نالوا یتځتیام یکسا كنتلود (ایامریب)
 ا تینا (یتاوارا) کن« ورق رب

 هلا یلامش ضع ۲۵ ۵ ۷ و علف رظ قرش ییعب

 :٩۳ ۰ كدالنيم بولوا عقاو هدیقرش لوط
  ۶ردوا داسا تکا وا سیسأت هد را
  ۳«هرکص ندنرومم هنس ۲۰ كددنح رات

 دلروکذم رب هب تموکح کرم هدروکذم جرات

 نانلوا سپسأت اددج هدنسب رافو تعاس چاق رب

 ) هب ید یرهش (هوآ ) «هلغغ وا لقن هن رهش (هروبارامآ

 ذاا تختءاب ندیکپ قلهرآ رب ارخوم .بوتوط زوب
 (هرونارامآ) هنب هد۱۸۳۲۷ ءهدهسیا شغلوا راعاو

 وا ات ادد فلک رت ید كیوا هد ۱۸۰۷و

<۹٦ 

 ۱ وا «قرهشلوا دانا تخیاپ یرهش (یالادنم) نان

 . بوللوا لرت نوتبسب یربش (هوآ) یرب ندسقو
 3 -روا تاناب یناہ قاط رب ینعقومو ,شلوا بارخ
  دبعم هلیارس ۰ و یتیم ۱ ردشم

 . یواح ینیراهاخ كراتلک یرلیاو ییهبریم ةبنبا «یر
  لیطتسم نانازوا هجنیوب رېل هلا هعلق جا رب نالوا
 هزم ه قارطا .یدا ترابع ندرېش ر هدنلکش

 . هدنجراخ كروسو هلروس رب ناق هرم ۲و كسکوب
 ۱ ۱۰ یسراد طیحم كروس .یدا طاع هلقدنخ رب

 رادبعم زکلای .یدیا هرمولیک ٤ یک كن ەعلق جاو

  تكناينغا «بولوا نرمو لومم ندهلغوط یارسو
 | امرخ یخد یرلنکسم كقلخ راسو باشخا یراهناخ

 | ندرادبلق لو ندنراقارایو لاد ج اغآ ندنعوت

 ۴ بولوا یو هدینیح دنه لوصا و .یدیا ترابع

 | ببر قباچ كنو سپسأت یالوق كب ۵ رهبصقو رهش
 . ینیدنل و یزکرح كرپشو هس.روبدیا لیپست یتسفلوا
 ۱ -ریلب رب و یان (یلود هوا ) اضع ید هتلودو تکلم

 ۱ [ .هلروپ تعحارم هنسهدام « امر » ] . ید

(Ave) ۱ ۳31 رم رب هه دریکترو  

 لاعب ندنغاط ( هربرباق ) هک « رد

 ۱ ۸۰ و ندک دنیا ذخا ید ینیرلپاچ (هتسا)و (هلسب وا )

 . هنجلخ (هدنوق اود اليو مرکص ندنایرج كلهرام ولیک
 ۱ . رول وا بصنم

 . هدننهج بغ كايحوتسا (۸0۲)
 ۶ - وا لوک رب كوي هدنساضق (لیحرا) ۱ ۳

 _ نالوا یرغوط هبقرش لام ندبغ بونج بول
 . هدتهجلاشو ۲ هدنتهج بونج یضعو ۰۱۲ یلوط
  کوی ك كرلياچ نلیکو د هل وک وب . ردهزیم ولیک ۵

 ۴ . رولیکود ندنلاس قرش لا هک «ردیاچ یحروا

 ۱ «بولوا فورعم هما (هوآ) یخد یغایآ كنون
 ۱ یراوص كنلوک هوا .رولوا بصنم هنلوک (هوینا)
 | هطا كحوک ۲۶ هدنحا «هدلاح ینیدلوا نیرد كم
 ۱ .ردطاحم هللا هتنم یضارا فارطا .رونلو

  كنسهطخ كىدنو هدایلاتنا (۸۷1۵۳۲0) | 11

 كنب رهش (هنید وا) و هدنتلابا (هنیدوا)

 ۳ ر یکم اضق هدنع هزم ولکب ۱

 نلیکود هنن رک د قییابردآو هدنکنا تكنغاط (ولاواق)

 ینلدودو ناتسوبو غاب هدنرانک كن رب (هجویل)
 . یسبلاها ۱۲:۰ «بولوا عقاو هدهووا رب قوح
 .ردراو



 سوای
 0 e نا رعش 2 تا

 یرانالوا 298 ترآ E هجرت 9
 .ردشقل وا هجرت ةنب راناسل اا وروآ زکاو ؛مط

 ر کس نوا كنايلاتا (Aviani) ۱ یایوا ِِ
 بول وا ند رامسر دال نشه ۱

 لس راهم یک هدن رب وصت ی رلء رظنم ریکدو هر خار

 ِ رد رو
 ك ۰ ۳ و ۲ مس 4

 E Ki ا ۱ سوتوا 333

 واشر رلن وه دشت «بولو 1

 روطاربعا ةافاکم «ندنغیدل وا شعا تاش زاربا

 هنکلیلاو هسنارف _ی* (ایلاع) ندنف رط (قید رود وت ۹

 ٤٠٥١ كداليم یدننافو كيسقامو ؛ شش وا نی 3

 شعا نالعا روطارما یدک هد (زول و) هو ۰

 «قیرهنل وا طاقسا ندنفرط (رمیح ر) ابقاقتم .هدهسیآ

 قیرط قب آ هل فلوا بولفم هدنبرق (هسنازلپ)
 و اه هرات روق یینایح هلکعا 4 ولس هنابهر

 ا «هددسنا شلوا یس وپقسپ (هسنازلب) ابقاعتم

 :نکیا هدقجاق 4 (هن رووا) «بویمەر وک هدتینما

 .ردشخا تافو هد وپ و ی 43 3

 ۱ سودنوآ

 در
  هدام « سویساق »] .سوپساق
 [.هل روی تعحارم هلس

(Aveiro)هدننهح لاش دریکتروپ  

 هدنل امش هرم ولیک AY ك( (هنوبسل)

 . رد راو یسلاها ۰ بولوا راک تم 8

 همق چاق رب ها راودج ریکد یک كیدنو هبصق وپ
 هام لیخ لوا رصع جوا ییا «هدلاح ینیدل وا مسقنم

 «بولوا كلام هننافس قوح رب یسیلاهاو :یدیا هاکتر

 وا .یدراردیک هنسپهام دیص (ور) کدام
 هد البزار س .ردشعا قد قوح یر ندنقو

 هک < و هبصق رب لما و ید هدشتلایا (هرابآ

 انک یرب (سوابات) نایکود هتغامربا (نوزامآ)

 رب دريو ینالو_صحم ید وناقاق قوح كىو هدر

 مق كنسیلاها :بولوا مقاو هدنسه روا كنهووارب
 . ردندنسهیلصا لاها اقشمآ یضعا

(Duc ۵ 7 ۱ر و - 
 1 i 0 ۳ یسهفود ور وا ۱

 _ نانلوا داب هلیمسا یدنک هک رد هبصق "رب یزکح اضق

۹۷ 

(Avienus دوخای Avianus) 

 یوا

 دوش رب كلوي هکر كناو ۳ لار بول

 قح قاغا 1 هدنبیلع تكنس و یخ رو ؛شعارف

 ۱۷۰۹ كدالیم «بونلآ ربخ «هدهسیا شا لیکشت

 .ردشفلوا قیارحا ای هد رات
 هن وراغ كنهسنارف (۸۲۵۲۲۵) | ۰ 0۹
 3 نور وا

 هل اعب ندنکنا تكغاط مات (دیمرس ود ر ون) ءتول

 یدنک «ك رهدیا لای رح یرعوط هب ع ندقرش ادا

 - وا یربم ر هدنلح اد یسهضوح

 یرکص ندکدتا قش اضع لابا نانلوا هیعست هلیمسا

 ذخا ید ینیاچ (روایو) .بوئود یرغوط هونج
 (نرا) تقو رب «كرهود یرغوط هع هن «هلا
  ندقدریآ ییدودح كني رتلیا (هنوراغ عم نرات) هلی
 هل رب (نارط) هک زدرک هلن ی رم بم

AOEنوا لس بال وط  

 .رونل وب رلموروجواو رلهب قلایق هدنرارانک بول
 ندنناي كنب رهبصق (هشنارفلیو) و (زدور) هدننایرج
 هزمولیک ۲۰ یسارم .ردقازنهایس وص .رویک

TEردازآ یوضآ  هیسنا دل وط عن . 
 -و سق كنهسنا ف (۸۲6۷۲۵) | ۰ ۹

 ه دننهح 4 ثنسیطس لورروا
 اسا د ر ناسا نی نا روا تن وا قلا

 فال رلتل ایا (دراغ)و (4 رزول) ارش

 دتع ردق هسلحاس کد قآ ندنفزط قرش بونح

 . ردشف وا ةا

 (نرات) ندنفرط ییرع بونح «هلیتلابا (تلوره) نالوا

 «هل رلتلایا (تول)و 4 و راغ 2 رات اب غ «هلیتلایا

 3 و دودح هلبتلابا (لاعاق) ید ًالاش

 3 ها 3

 (زدور) نالوا یزکیم .روینلو هدنسهرا یراهحرد

 .ردعقاو هدنن واج هرتمولیک ۰۰6 كسراب یرهش

 دبونح ندلاعش بول وا ندرتلایا لوی كا كنهسنارف

 ندقرشو ۰ شوق یو نالوا

 دحاسمو .هزتموسلیک ۱۱۰ ید یا نالوا هرع

 . ردهزنم وایک میم AVEY یسهییطس

 «بولوا قلغاط المك یسیضارا كايا و

 ماط رب «هلشلوا وروقو برص كب ید یرلغاط

 اط «بولوا E EG ڭسرا

EE 

 .رد واح حد یرلایق كدو یرلموروحوا لتشهد

TSR EEE ENT 

 ید یراوصو «ریلازآ یعافترا یرغوط هنتهج برع
 ندا نایرج ھبےع ن .زاقآ یرغوط هتهج وا

۳ 

 دقرش



 ی وا

 یتسیضارا كللایا یرارهن (تول)و (نوریوآ) «(نرات)
 ونج كتالیا .رویدا قیرفن ههضوح یزاوم جوا
 و اعا هرم ار ها نارو هد
 ءهرکصندقد ربآ ین نس هی ونج دودح كتلاپا وب یرلت رص

 ۳ یغوط هونج بے هدنحا یتلایا (تلو ره)

 «بولوا ترص و وروق تیاف رب غاط و .راربناز

 .رون روک وص راقآ رب هنو جاغآ رب هن هدنراتسوا
 وروق زکلاپ بويملوا ید یرلیلاهاو هب رق هيلع ءات

 نیزای «ندنغیدا راپ كم هرلنویق یرلنکید هاب رلتوا

 رب هدن رایداو نرد ضعبو «هنن راپروس نو وق ضعب
 رادواچ رشیکیا رب هدنرلفا رطا هل رادبلق نیکسم اط

 یتسیداو (نراب) .رونل وا فداصت هنس هل را فالو و

 لاش ىع هدنسبش راق كراغاط وب یرکص ندک د

 رک رو یراق وزارت
 ی هدنتهح لام“ كتلایا .بولوا یواح ید

 ید رلغاط و ..رارولوا دتم ردق هنسیداو (تول)

 زا كب ندن رلغاط

 یتسیداو

 (قارزال) بول وا ترص و ورو3

 هسسا هدنلاس .تكنسداو تول .ردراو یراقرف

 هدقلبرص ید ران ون ۸5 ور یرلغاط (قارنوا)
 ران وا «هدرادسپا لکد ییقرف ند راکه نوا هدقلوروقو

 ندا ع «بویلوا لشاط ضای و ترابع ندسلک یک

 ناب شوش و یهناکر یضارا ماط یو ترايع
 هغ  .راردبواح ینیراهرضت هرباسو تلازاب هلبرازعآ
 تشد و وا ید یتعیبط كنيضارا هک دلدن | یرغوط

 تفاطل و تعالم 19 «بودا باغ یی رظنم نم م رکنا

 عقم NSA (قازرال) - رراسات هکعا کک

 زد كسک و لا كنسهلسلس (قاریوا)لو ۰٩۲۱ لح

 . ردهدنعاش را هزم WENN یسهو

 ترابع ندرلیاچ قاطرب نلیکود هرلن و هلا نوریوآو
 ل ران وب هد را هسا كوي اهد ٽول هل | نران «بولوا

 یتلایا نوربوآ «بولک ند تابا (هرزول) هد یسکیا

 زرب ق نانلوا یس ارلمسا .مزکض ندکدعا قش
 هسا (نوریوآ)و ؛ندن رک دا نایرح ییخ هدتلایا

 ۱ هد یسیلک مق كنسارج «بودا ناعب هدتلابآ ول

 «بولواقوح كب ید یندعم ها رونلو ی رە هر

 كعلابا رکلاپ

 .ردشفل وا هیمس هلیمسا كن وب تلایا «ندنش دل وا هدن وب

 هک وک و د ییاج (روای و) هجا اپ هر نورب وآ

 كرلیاچ ضعب
 هدت) ابا نورد هشت رم (نرات)

 یک (روئس) «(وشژ) «(واویو) هدوا

۸ 

 1 ۳ (ودرود) «(نوت رس) «(ییرود) (هشوز)

 . كوي لیخ د یر (تول) .رولوا بصنم یرلیاچ
 ۱ رکید نانلوا همس (ودرود) هنب هلا (هرور) نالوا

 رب ۵ (تول) زکلای ندرارم وب
 1 ۱ صد ها ریس یمسق

 «بولوا قوووص ك اوه هدنتهج قرش كتلایا
 روئسم هل راق دنس كوي ر كنهنس رلغاط تكسکو

 لدل كراسوم بولوا نوزوا رشیقو .رولو
 یساوه كنتهح بع .رولو عوقو هرب ندرب جد

 . ردلک د لوعلا عیرس ردق وا و « ردع الم اهد

 كتلايا رک م صوصایلعو هدن رم ضعب كتهج وب
 عو رب لزوکو «ریشینپ ځد موزوا هدنژراوج
 فبیرآ «یادغب هدژرپ زودو قعلآ .ریلیای بارش
 وا لصاح تابوبح ضعب یکرصمو فالوب «راد واچ
 كب «بویقا تیافک ههیلحم تاجایتحا «هدهسرول

 وا ح ایتحا عفد ا هب ات نلیرب د شیت هلنج ز قوح

 (قاربوا) صوصالعو هدنرلفرط ضم كتلایا .رونل

 هجلساب بولوت ید رانامروا عسا و ضعب هدنراغاط

 .ردنا تا یاح 1

 اب لا رای ندنکر وک و ماچ «هشده یرلحاغآ

 كنسیلاها عاط یرهویم «بونلوب ید یرلحاغآ

 ند راغ رم یسضارا رکا

 كن رلغاط (قار وا) صوصل الع «بولوا ترابع

 ندرلتلابا راوعمه نیزاب «ندنفیداوا ییا كب یرلاعرم
 (قارزال).رونلوا قوس هرلاروا ران ون وق لتیاک ید
 هنن وسو تا كرن و وق دل رک ید یرلاعیم كن رلغاط

 ها كأ ح الصا ینیرلیغاس درک و كم رب و تل

 .وس كران ویوق لتیلک هدرااروا .هلغثلوب زاح ینیرا
 رن قوح ك ندسنج نالوا رییعت (لوکال) .ندنن

 هداب وروآ ایا (روفقو ر) “ی

 ید رني لتهف عون رب نالوا لوبقم كىو روهشم

 .رول وا یشیعت رادم

 ک یتیدنل وا لا یعسا

 ۱ افت

 بول وا قوسح ك یرلن دعم كاا نور وآ

 هد هسیدبآ روهشم یرلن دعم نوتلاو شموک هوو |

 تف
 نوتلآ ضع# هدن را وص كن رم (نراد) رده دقم اقغل وا

 هدنس هیحات (نوا) یک هدنتهح e لامش ك

 وام ید یونس «هادلاخ ینیدل وا هد راقیح

 «ریفاب « ریه د فتا هدایز ند راطن «نلوشروف



E a 

 قوج ید یرلندعم راسو هویج ءوقنج «ٺ
  2۔وص ندعم عونتمو د دعتم هدنف رط ره

 .ردقو یرلنالو ترهش «هدهش روینل و ی

 نباش هدتلابا 4 دعساصتقا تا

 ید e تی ۳

 تورت كايا و ردق هداك هلوا سصع مای
 ترابع ندنالوصحم تاناویحو تعارز یسهیم

 طالتخا زا هلرافرط راس ید لاکا «بوا

 -انص و فراعم لا هظفاحم ینیرللاح یکسا نر

 هد رتق و ل وص و قحا .یدرلشم ها قرار 2 هدعی

 قوح كب هدافتسالاب ندر وکو ندنرلن دعم كل

 ریطت رلن دعم ناقیح ندق رطرب «ب ولی ای زهقیرباف

 ند ران دعم راسو ند رقاب «ندربمد ندفرط ربو ءو
 كوب .ردهدقفلوا لاعا تآوداو تالآ قوج ك

Eقوحر ردنا لاعا تلج وسنم عاونا ید  

 هک د نیکو «شلجآ هراسو رهناغابد هل را هقزراف
 -یرلیا اهد ینالوصحم تاناویح .ردشفلو هدقلاغوح

 (روفقور) هلا (لوکال) زکلای .بولیرولوک هب
 ترا بیرق هفنارف نویلم قم رب یونس یرارنیپ

 -لع و كل راععو قرط یعیط كنيضارا رو

 «هلغلوا عنام هنعیسوتو ریثکت كرال وب ربمد صوضخا
 هدلاح ره .هدهسبا شمهمهدیا قر هلیشال ترا

 یطخ لو ریمد رب هرزوا تمک ندنسهتروا تیلایا

 ینیدلوا شاباپ ید رلهسوش قوح رو شم وا دید

 عیس و یلیخ ینراجت ید یرنکت كراهشرباف «یک
 . ردشعا

 هیحا 6 ۲ اض ۵ یآهحو ر یلایا نوریوآ

 : رریسقنم هب هب دلب و ۲۸۹ و

 یلاها هب دلب"هرتاد هبحات اق 721

 ۱۳ ۲ 4 ۹ نويلاڀسا
SOE 8 ٩ ۱ وهلیم 

 ۱۰۸۳۸۰۹۰ ۷۹ ۷" زدود 8
 ۹ 1 o 1 هقیرفآ تنس
 ۱۰۳ ۰ ٩ ۷ ههنا رفلیو

 1۰۲ ۷۶ یسیلاها ككتلابا "امج

 هسوش ۶ ۱۵ ۱ یر ندنامز وا بول وا ا

۷4 4 

f 

١ 9 

 ی وآ ۹۹

 طمع ۷ هب ولت برتر ۵ نیو لا ۱

 ناتسنورب یردق ۳۰۰۰ گلاب ك رنو .رویشود ح

 . ردکیل وتو الماک یروصقو

 هینکلل زوک كنرلقاق وسو هينا هدنتلاا نورپوآ
 تكنس کا «بویلوا یسهبصق رب چ نایاش هرکذ 0

 .ردزسماظن ك. یزهیناو قیشالوط و راط یرلقاق وس |

 كن(وهلیم) ۰۱۲۰۰۰ زکلای ك(رذور) نالوا یزک رم |
 .ردراو یسلاها ٩۳۰۰ كنهشنا رفلیو و ۰

 اک راش هدايز نم رز راس ین
 ۰ لای «هدهسیا
 ون یسه رق (روفقور) نالوا روم ھلن ریت هدر

 اوج كنون . رد راو یسیلاها ۰

 و

 رو (4۷12, ۸۲۱۹) سیوآ دوخای | ۰ 0
 كن هطخ (ويتملآ) هدنطسو درکت 3

 هک «ردهبصق رب یک هیحان هدنتلایا (هرغلاتروب)
 ؛بولوا عقاو هدنرزوا كرن كچ وکر نالوا یانمه

 نکنی مویلا «نکیا شفلوب زباح یتیمها یلیخ هلبتقو
 نالی د « یرهیلا و زو » .ردراو یسلاها ۰

 سد اافتصوت ؛بولوا ق ایر
 .یرلبیع هلاکترا یلاظم عاونا یشراق هن ران ااش

 اليم جرات ۱۱۲, هیدصقم كتا جارخا ندسلدنا

 (زبوآ) و هلی .لالتف رظ سن وفل آ یحرب هدنسد

 ریکترو س .یدیشفلوا كر هن رایدنک یسهبصق

 ۱۵۸۰ نن زات ۱۳۸۵۰ كدالیم كني رادمح

 یسیناب كنسهلالس یجنکیا نروس مکح كدهنخمرات
 جد هب هل لس وب «ندنغن دل وا

 . ردشلرب و یان (یبهلالس زیوآ)

 نت وب ب وسلم هفنص وب

 تعجارم هبهفنآ 0 (Avis) | سوآ |
 [ .هلروپ

 نا روهشم مکح ) Avicenne ( نت ۱

SEنلیریو ندنفرط رلیلوروآ هبانیس  
 [ .هلروپ تعجارم هنسهدام « انيس نا» ] . ردعسا

 یسا هدنطسو ا 9 ۱ او 1
 یک ح تلانا هدنسهطخ هلاتش

 - اش بر هزتمولیک ۱۲۱ كد ردام هک « رد هبصق

 كنب رب (ایادآ) ندنرلعبات یعامریا (وریود) «هدنسیل

 عقاو هدعاقنرا كلەزم ۱۱۳۲و هدنسیداو یراقو |

a Eتیاغ یس 8 .ردراو 8  



 ی وا

 یسوبق ۱۰ «بولوا طاح هلروس رب لاق هرم 4 و

Eهلن اهاکعم | هداطسو نورق . رد زاو یوق  

 یزاشانمو اسیلک كوي جاق ر٢ .یدیا روېشم

 و

 هد رلطسو كناناپسا (۸۲1۱۵) یتلایا

 i هل اتش 2 ۱ البوآ

 هيما كنب ربش الیوآ نالوا یزکم «بولوا ندننال

 (ایووخس) ارش «(هدیلودالاو) الاش . ردشفل وا همش
 (هلطیلط ینعی) هدلوت ابونح دردامو (هییوقش ینعی)
 دیا (هکنلس ینعی) هقنامالاس یخد ًابرغ «(سساق) و

 VAAY یس دیعطس هحاس .ردطاعو دودح هل رلتل

 بول وا یشک N AAI یسلاهاو هزنم ولیک عبر

 : یرلاصق , . ردیشنم هب هب دلب "هرباد ۲۷۰و ابطق 1

 دا هد وقراب لا ورآ ورد ناس هد سان را ءالبوآ

 بونج كتلیاوب .رد اتیهاردب ؛سورربس ءالبو
 :ارابلو.( سودغ هد ارمس) «بولوا قلغاط یتهج
 دتع یرغوط د ع ندنقرش یرلغاط (الیوآ هد ارم

 نلرویدا لیکشت رایداو لزوک اط ر «قردلوا

 او یرارهن (راتی)و ( هکربلا) ندفرط رب یراوصو
 (ایادآ) هدندف رط رو «هنغامربا (ج ان) هلیسهطس

 .رولیک ود هنغامربا (ور ود) هلیسهطساو (سمروت)و
 مم «بول وا قلشاطو وروق زود هسیا یتهح لامس

 لوبقم كم هللادغب عول رب ييا كت هدنرافرط ضمب اذه
 عاشترا لنتهح لاش .رویشیش ر ونڪ ع ون رب

 یسیطسو عاقنرا كنتهج بونجو ۰۸۰۰ یسیطسو
 بولوا قووص كب یساوه «هلغلوا هرم ۰

 قو یرابم كاياو نوزوا كب
 ک ك یرلعس وم و زاب

 ندنرلیروس زوموطو نو وق «ریغیص یبهیعیبط

 ربقابو نوشروق «شموک ددعتم هدنرلغاط . رد رابع

 یرازآ كب «هدهسروینلوب یرلقاجوا مرم های رلت دعم
 ندیک یرغوط هلاعش كنایاپسا .ردهدقفلوا جارخا
 ف قرش كنلايا و یطخ لو ربمد ان[
 a E IE ولاورآ لا الیوآ هیلر

 یشف یددسا هدنکح

 تورت هیجحاساپ .رد)لزوس

 و دنا قس ی

 راک قو یراععو قرط هقشب

 ۱ -1وقا) هد وح یاش مآ (Avila) ها 1

 هدنتلایا ( هتن روا ) كنت روهج (رود ۹

 هووا رب ییدتا س كن رې (ون وس) ) GEE ر

 ه 3: تاب وئح قیش هزنم وایک ۰ كن ( وتیک )و هد
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 یدمش «نکیا مهمو كوي لبخ هلیتفو «بولوا .
 1 .. ردشل وا ین کلم تب هیلصا لاها ۱

 ۱ هنر الپوآ هد ارس یرب
 ۱ یرکید و ۸ یرلغاط الو

 3 هایم ات Paramera de) ۸۲۱12 ) الیوآ هد ا رها را

 ۰ .ردیسهلسلس غاط ییا هدنتلایا الیوآ كنایناپسا

 وا هدنف رط لاعش تكنسداو یربن ( ایادآ ) کرب

 ۳ (وریود) هلیس هطسا و یر (سرول)و (سوقنابار)

 نالوا یسهورذ عفترم لا كنوب .رولیکود هنغام پا
 ی ا ایر وات ورس)

 | كرار (هکر بل[ ) هلا (ایادآ) روکذم یییجنکیا س
 (وریود) یسهلام ر

 عفن ملا .ردعات هتنسهضوح یعامربا (ج ات) یرکیدو

 -را هزم ۲۱۰ كن (ورتااز ورس) نالوا یسهورذ
 یس ع وط اهدو (همارادآوغ) عاطو . رد راو یعاش

 هد ارس) «بولوا بونم هنسهلسلس (لمرا یداو)

 را هزم ۲۱۷ و هدنسا (هنورس) یخد هللا (الپوآ

 «بول وا ۱۱۶ یرایداو

 قاصتلا بسك هلیسهطساو غاط رب نالوا هدنعافت

 .رودیا

 A مس ۳

 | یالبوا

 تأشن هدنرهش الیوآ كنایاپسا تاذ حوا وب (۲ذله

 ‹«بوغوط هد رات ۳۵ كدام کار فا

 ؛شفل وب ریفس هدند زب كاا ندنفرط لراش ۳

 لراش هده راځ نالوا یشراق هرلناتستورپ هدا ۵ 1و

 نګ رات كنه رام و بود هیاینالآ هدنتیعم كك

 | هلق

Don) سلازوقو ناو «ی ول نود 

Louis, Jean et Couzales ۰ 

 هلال بول وا رهتعم كب ىع رات و

 یی بس .ردشغلوا هجر ید ههحزسنا رفو
 هد ۱۵۱۹ بوغوط هدنح رات ۱۵۰۲ ددالیم

 حاق ر راد هقالخاو فوصتو دناقعو ءشعا تافو

 ۱ ۵۵٩ كل دالیم

 الیواو ءشعا تافو هد۱ ۱۵۸ «بوغوط هدنح رات
 هنس هیځ رات لاوحا كنم رتهح وا كنايناپسا هلیتلایا

 وا جم .ردشمزاب باک

 . ردشم زاب باتک چاق ر 5 ۱

 یهدنلاش كناياپسا ( ۸۲۱۱65 )

 ابا ( ودایووا) كنسهطخ ایروتسآ ] ك«
 ۱۲۱ ۱ ساق تولوا هیشقا رب قدکرم اضق هدنتل

 لاها neg عقاو هدن و (سلیوآ هدایر) كنب زف

 نوا



 كنب راهلکسا یک هد: رک رک تل ۱

 ید رواو هدنروص نقم «بولوا ی

Avigliano ( 1 4 ) هدنن ونح كنايلاتبا 

 او (هعن و) كنتلیا (هن اقیلب زاب) والبوا و

 هدنسض لاعت هزم ولیک ۱ ۵ كبش هجلتوو دن اتم

 ندنرلعبات یربن (هلس) هک «رد هبصق رب یزک هب 3

 هدنرزوا كنه رب نانل و هدن راک (وقنای)

 سره لزوک و یسلاها ٩ ۰ ۰ ۰ «بولوا مقاو

 . رد راو یر

 ۔غ لاش كنایلاتبا A( عا 22) 4 هال €
 و

 هان نھ لب (دتنومای) که دنس

 ۳۰ كنهسوسو هدنساضق (هسوس) هدنتلایا نيدو
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 (و) هک «ردهبصقرب یزکرم هیحان هدنقرش هزعمو

 سلماس كناج زار هرود) ا
 هدنرزوا یطخ لوبریمد ندیکهنویل ندونیروتو هدنو
 .ردراو یسلاها ۰ تا مقاو

 یزهارحا هملق یا ما لر ۲ یراقیلپ

 .روینل و

 ا نونا 4 1

 هدر و

(ATER,بونح كنهسنارف  

 ایا (هزولفوو) عقاو هدنسیق

 كنغامريا (نور) هک رد رش 2 رب نالوا یزکم كنشل

 لوب ریمد ندیک هیایلسرام ندن ویلو هدنراسپ لا
 ها لاش ضع ۳ ۵۷ ۱۳ .هدنرزوا یطخ

YA 16"4۱۰۰۰ «بولوا عقاو هدیقرش لوط  
 دوی «یسدادعا کم ر «یبایهدافآ را :یسلافا

 تراش تفز ءیتهاخژوم عساو «یسهناختکر ب

 هتسخ جوا «یرلتیعج یریآ یریآ صوصح هعیانصو
 ر لزوک «ینیدنص تعارزو یمهبعش هقناب «یتهب <

 ی رواخ زا هلیساسیاک ناتسن ورپ 7 كلوي ورت 3

 نیلشیا هدنغامریا (نور) .ردراو یاسسوم رتاسو
 . ردهدرپش و خد یسهرادا زکرم كنناقس

0 

 هبا هووا رب عساو اسآ د رمز هل راج اغآ 1

 هک «ردراو ایت رب كسکو هدنتهح لاعش . ردطاحم

 هدنرزوا یرپن نور . ردشلپاب ها یوعرب ۷

 ردراو یسربوک هصا رب لزوک

 هل رلهاکح رفن فارطا ؛بولوا لزوک و نیتم كب جد

Sh 
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 یس رکا ءارلفافوس «هدهسیا لز وک ك ب یسهیعسر راود

 وا یرلیا ك ینراج و میانص .ردیلقیشالوطو راط

 ةي كنايوب لو کو كا نشیتب هدنرراوج بول
 تعارزو یرهناموک و د دل راهش را صوصحم هنلاعا و

 راسو هیلادنص «هبارآ «ود رالب «هب وص بت راهنیک ام

 دی رپشو هن رقم ایوب ءدغاک هیتب ثاثا قلعتم هجاغآ

 راشاق كپبا .هصاب «تپس .هیوبمک یارجا تیرک
 هش راف و . ردق وجا یرلهناخابد و یرلهق رباخ هریاسو

 «نوا هلیسهیعانص تالوصحم دز

 دتنسارک ی یجو كيا «كیا «یغا نونز

 ارحا تراحرب كوي ندهراسو لاب هويه «» رس

 هدننامز كرلیلامور «بولوا رېش رب کسا .رونلوا

 هداطسو نورق .یدرونلوا هیمس (موراواق ونوآ)
 یرلذوفن «بولوا ندنرازکم كوي كا كنابهر ةقناط

 «یدیشلوط هلررتسانم و اسیلک و ءیدرونل و هدنتل آ

 ولو هيم وعو همسر راود نوک و رلن و هک
 تلا و دارم و اصلا دمیشارف لار رب و
 ر ك (نتل آ ناژ) نرکوا یتعرز كنايو كوك هنقلخ

 زکر هنب رزوا كنايف یهدنلامش ك رېش «بوبای یتلکیه
 . رد رلشع |

 هدننهح بغ كناش رفآ (4ط2118) ی
 تکلع ق وکر ا ایا نیک

 . ردیس هبصق (هوس و) یزکرم «بول وا

 هدناحشابرذآ هدنتهج یرغ لاعش كناربا ۱ 3
 عقاو هدنلاهش كزیربت هک «ردیاچ رب ره

 «دلن اعبن ندن رلکشا كنب رلغاط (ولماچ ولوا) و (شاطق 1)

 -رلغاط یهدنلوصو عاصو «قرهقآ یرعوط هقرش

 یایوق «بارش

 نالوا یانه «كرهدیا ذخا یخد رلیاچ قوح رب ند |

 كنغاط (نالاوس) «ه رکص ندکدک ندناب كت هیص

 هاش هدوا هک چر ولیک ود هنر ( وص هرق ) هدنلاش

 .رولوا تصذف هنغام ربا (سارآ) «قرهقآ ییع وط ۱

 | خقوم
 | دودو ناتسوو غاب فازظا بولوا لزوک تیغ

 .ردهزنمولیک ۱۰۰ (برقن یسارج

 دعط ناجح ابرذآ هدنسب غ لامش كناربا 0

 لامش هرم ولیک ۵ ك زب من « ۵ دن_س

 دانی لحاس كرن رکذلافنآ نالوا یانهو هدنسیبع |

 . رد راو | یاماکعاو - رخ ی

 | هیرادبعم ضوص العو ینهینا .ندشفاوا هظاحا

 یسلاها ۰ ۰ و بول وا هبصق رب مقاو هدر

 هدنساضق (یشدنلب) هدنلامش كناتسدنه
 ها

 ۹۳ قرش هزم و ایک ۵۲ ك رهش دنلب و ۱ ۳
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sad۱۱۳۰ ۵ هم اس اب و کا  
 یسارب یخد هدنتهح بغ كناتسدنه هلمما وو —

 کلا «بولوا بارخ مویلا هک «یدیا راو هبصق
 لزوک ارا دانا یاسر كن اهحار (رویدوا)

 .رد واح یراهبرت
 (نیر) كنهیسورپ (۸۲۲) رآ هوا ۱ و

 (لفیا) هک «ردیاچ رب هدنتهج یضامرپا
 ندیرغ بوج هدايا (چابوق) «هناعب ندنغاط
 كل هزم و_ایک ٥۰ «قرەقآ یغوط هقرش لاش

 -ود هنغامربا (نیر) ندنلحاس لوص «هرکص ندنایرح

 هدنرارانک .بولوا لزوک تباع یسداو .رولیک

 . رد راو ران اتسو و عاب لزوک

(Ahr wel۲ 3نب ر) كن هیسو ر  
 1 13 e یغام ۱ راد اورهآ

 ۶۷ كن (هین ول وق) هک «رد هبصق رب یزک م اضق هدنت)

 كن ر (رهآ) نایبلا فنآو هدنسب ع لاش هزم ولیک

 ربمد «یسیلاها ۳۸۰۰ «بولوا مقاو هد رانک

 چاق رب و یرلپارش روهشم «یراوص ندعم هلی دعم
 . رد راو یسهش راف

e (Ahse) ۱ 2یک هدنفررط بغ  

 كح وک رب هدنسهطخ (ایلافتسو)

 قاط رب فورعم هلیسا (هدرویرتسوس) هک «ردربن
 .رولیک و د هنيرېن (هبیل) هللا قس یرلاعرم لزوک

 .اتف «بولوا تاذ رب ندهیفنخ 1 11

 ۔اتف هک «ردراو ییاتک رب قلعتم هبیو ا

 لق رايش یلیخ نداتکوب یحاص هییاخراتات یو

 کلا ءبویمهنلوا سزاسد هنلاح هجرت .ردشغا

 ندنسهب رعه هنس ۱۰۰ ینعی «رخ وم ندناخ یضاق

 ندنسهدافا كنبحاص هس ایر ااف یواتف ینیدلوا هرکص

 .رویلیشالک |

 یاشمآ _ (Ahouacha p2m( ۱ اشا 1
  وهج (روداولاس) كنيطس و 4 و

 E کو میان هنشلایا (هناتوست وس) هدنت ر

 e RE aS ر مقاو هدنسب غ لامش هزتمولیک

 هدنس هن روا كنهووا رب تبنم ك نالوا یعاقن را هزم

 قلوا ندنسهیلصا لاها اقشمآ یسیلک مسق بول وا

 هووا کهدنفا رطا . رد راو یسلاها ۸۰۰۰ «هرزوا

 -اوحو «رولوا لصاح هومقفو یثماق رک لتیلک هد

 . رد راو یوص ندعم لد روکو ک جاق رب هدنر

۳ TS 
 , (۸00 دوخاي ۸00) 1
 INE ۹ دالیل |لبق «بولوا ندنماکح ۱ 2

 ااا ۱۸۱۲ ندنرات
 | اهد تاذ چاق رب رکید هدمسا وب ندنلاجر لیاسا
 ۳ ۱ . ردشلک

 ناطلس زواپ ۱ شا
 1 ندنسا رعش یرود لس

 ۴ دا كز عاق لاک یسا «بولوا
 ۲ وا نو هلن مور .ردندنرازاتم

 یتیدل وا رحات رب نکن ز هلیما هحاوخ یدیس یرد

 ۳ لیصحم لاکا «هدننافو كن ردب یسیدنک «هدلاح
 ۱ | هتمزالم هیلع قیرط كرهلک هلوبناتسا هایدصتم

 ۱ ٠ « زیوریو نیربش » هرکص تقو قوح رو «شمالشاب

 ۱ ترضح روظنم هموظنم ینیدلوا شا بیرت هلیمان

 ۲ .بوروپ لاوس یتسهبرو نس «هدقدلوا یهاشدا
 E ا رب یتیدلوا هدتم زالم زو نهو هدنشای قرق

 | و ا ناعرف یشریدتا قرت
 |  هسورپ هداز اشا لاک نانلو یرکسع یضاف یلوط انآ

 ۱ .هدهسیا شقا ضرع ییکلسردم اشاب د زیاب یک ہد

 ا تب ۱ رف ضاق لیا مور یهآ
 رع ر یهاشداب یطاخ «ندنکیدنا در یتیرومأم و

 . ناو ؟شلاف دودحم ا باوانوتس «بولوا
 وا نییعت زی هات رام هب رفهرق هرکص نامز لیخ رب

 تارو ندا مش هم هدزسان انام و رده

 هداروا هرکص تدم رو ؛شقا ج وزن هلیسهریشمه
 نربش» تس جاق ر وش . ردشلوا لئا هقح تجر

 :رددنسدم وطنم « زورو

 نودرگ لاز وب مد عیص رب رک
 نوخ رپ یدشلث نذماد كرهپس

 دیها یدشا لج عضو مک رکم

 نارود یوناب مد ےص یدیعوط

 ۱ نالغوا ولچاص همرصولشاب نوتلآ رب

 ۱ ا 0 اق ار زكا كننامز
 . رویلیشالک | ید ندنرلتپ وب ینیدقیچ ندددص

 یسهروهشم ةموظنم ر رکیدهلیاونع« لد نسح »

 ۱۳۱۰۰۱۱ هست یو دلاکا يدها راو
 ۱۱۱۵ ر ناشروطامات ندنکیدعا
 : ردن د هم وظنم و تب جاق ر

 هاج یرذف كلماج

 ین نع كراع

 رد هالام و

 رد هال اک



 رتسیا لاو ۳
 رتسیا لام هنو رتسیا لاک هن

 ردراو لاج ه مک روک 22

 . ردراو زمام هلو لاک هت

 رادینعم و شیلس جد خ راعتتسا با تایل 2

4 2 ۳ 

 يک رای مغو درد رو تلو بحاصم

 خ رچیب یدنآ هیهتروا ېکه طقن بورت وک
 ېک راکرپ هکمرچ ییق یدنک یدلشب
 هن یهآ بولاص هیادرف یبتمایق لوا

 ېک رادید *هدعو مشيا یدلاق هنراپ

 بول وا ندنساخا یاتفح . یناتفح ۱ شا

 كنا رقباپ نیسح نا طاس ندروع لآ 7 ١

 .رد عاش ر شه و هدنتمدخ كنازربم نیر لو ۴

 کر یصلحم ادا . رد هناقثاع کب یراعشا

 هیلا راشم .ردشعا رایتخا یل ی آ ه دود بو 1

 جرات ٩ ۲۷ .رد راو یناوبد بتم هنهان ازربم بیرع

 E لاح را هدنسپ ره

 : رد راعشا

 لج تيب چاق ر وش

 ارزوسناج مغ میام تفک ترجح زور
 ار زور نآ ادخ دیاخ هک یدیما مراد "

 ایصیدیسرپ فطا زو یدمآ مدو هتسخ

 ایه یدیدیع رکید ارح یدیدین رک 1

 هدن و

 یفیدلوا ۰ نان وا داب ليما (ریبآ)

 .دن ونظم

 رند ول روش مش ۲ 4

 هدنلناوا یره رصع یجزکس «بول 4

 نووالف . ردشغا تافو هد ۷۱۹ و ءشم روس کو

 تقو ییدلردنوک یرکسع رصم ههلشد ندنفرط

 .یدرو روس مکح را و

 انس هطحت (خرک) یک هدنتهج ه سصد ۱ یا 3

 نالتسرا بل بول وا ند زا هتو# 3

 هش :ه رز وا یتهر و اضر هنساطعا كب زج كلر

 يدي وا

 هدنتلابا (عروب روا) كنهیسور (۸)) ۱ یا

0 

 ۔ادمکح هل 3 :هدهسیا شهلوا محف ندنف رط قوس

 یا 0۰۳

 SC اب هلی لم لاروا AE رد رپج رب

 :یردعآ یرغوش هو ناشی
 تنغامرا اغلوو «هركص ندنایرح كال هزرى ولک ۷ ۰

eرولیکود هنب رب (هق وا)  . 
¥ ۱ (yھ)ر) هدنتلایا (هن رام) كنەسنا رف  A 

 هدنسقرش ب ونح هزم ولیک ۷ تن رهش ی

 یسلاها ۰ «بولوا هبصق رب یزکم هیحان

 .ردراو ییارمش لزوک كو

 ندریازج یک هدننونح كنايسآ (۸۲) ۱ یا
 غ کی رک تونم ها

 1 نو چ ۰۳۰ ..تولوا ها ز لززک

 .ردعقاو هدیقرش لوط ۲

 كعد « زیزع» هدنناسل مور وباو 1 ك

 مور هدیلوطان او لیا مور «هلفلوا
 یرز یدک هل رلن اینسرخ هدنامز ینل روطاربعا

 ثكنبرلعسا رللحم توج رب یرلفدلوا شا هی ليمان
 . رونل و هدنشاب

 | غیا
 ۱ وچابآ

 .كرفروک رب نالوا یانمه هدنسد ع لحاس كنهرب رج

 «غولسایآ» ] غرولصبآ دوخایو
 7 ] . هل روپ تعحارم ا

(Ajaccio)ص طا هقیس روق “ 

 E ۰ سه نالوا یزک

 ٩ ۲۶ ۰ لا لامش سر ٩ 6۵ ۱و هدنحا

  اها ۰ .پولو مقاو هدیقرش لوط ۳

 یواح یدلح ۱ «یسدادعا بتکم « یسل

 نونفو تعارز «یسهلاخهزوم لکم 6 یسهناخنک

 وبحو یراهش راف هراغیح و هن راقم « یرلتیعح عیانصو

 «لاقترو «هتسارک عای «یرد «لاب بارش «تاب

 . رد راو راج رب كلشيا ترابع ندهراسو نول

 عساو یرلقافوس «بولوا سسوم هدنرزوا نوربرب

 وا نادیم جاق رب هدنحا كرېش .ردلزوک یسهیناو

 - وم هناخ ینیدغوط كنراباتو هدنکوا كتر بول

 نگو :ییکیهزو تكبلاراشم هفادیم واو ؛ ردد و

 ینایل ءیک ینیدلوا نیتم كب یناماکعتسا .ردشغلوا
 یرلهتجعاب لزوک هدنفارطا .ردنیماو حساو ید

 ید ا امز د رلیلام ور وح ایآ . رد راو یراهاکح رفنو

 و بولوا کی هسیا رپش ییدمش .یدا هدنتهح
 هدایز لاو «هرکص ندکدک هنیلا كنهبنارف هطا

 هقیس روف «ب ووي .هلیسح قلوا طو كنراب ات وب

 . ردشفل وا ذاا یکی تالاا



 ۱ ی

 ارم هتسهدام « سای » ] (۸۱۵220) ۱ 17

E۱ [ .هلروب تعج  
 ela gw ( Ayarbanghis ( ۲ | سیکناپرایآ

 هدنس» ع E ا

 هديا ضع ۰ 1 OT CEASE Kg هبصق رب

 نالوا لصاح هلتیلک هدرراوج وا .بولوا عقاو
 . ردیح رع كننالوصحم هوهق

 ,رزغاینس رم زا كتدالو نیدآ ۱ زا

 ر یرکرم هیحات هدنساضق در و

 یللدمو هدننرق رحم لحاس هک ندهبصق كح وک
 هزنمولک ٤ كنهغر «قرلوا هدنسبش راق تنسهطآ

 ان .ردعقاو هدننونج هرم ولیک ۲ تاغلاوآو هدنقرش

 E « بول وا عقاوهدنسیب علاعش یاهننم كتبال و یس هیح

 ًالاشو دودح SN (قازوق) ًاقرشو (لیکید)

 قلا وآ قلم هنغاجس ینهرق كتشالو راکدن وادخ
 . رد د و دعمه هلیساص

 ضعي u دع سدقم ا 15

 داتسا «هلغلوا مسا نلیریو ةراهمشچ
 ۶ ه رلاحم ll ر هديل وطات آو لیامورو هدلوب

 ند هم زایآ ید (دنم زایآ ) کهدنالو ندآ .ردشملوا

 ۱ .هل روی تعحارم هنسهدام « دنم زایا » ] . ردطلغ

 هدنفرط مجلح كنبروس لوبناتسا یسویق هم زابآ تب

 یابق نوا هلیسوپق نودوا «بولوا ندنراوبق نالوا

 .ردعفا و هدنسه را

 ات هنغاجس تکرب ل شال و هنطآ ۳

 تكنسهیحان قلەط روع هدنساضق ساب

 نیر تاک ده ك وک رس نالوا اک
 كنلايل قلهطروع نالوا هدنتهج تع كن زفروک

 «بولوا مقاو هدنلحاس لاش قرشو .دنلخدم
 دنکشاو هدنسبش راق كنب راهلکسا سای و نوو کسا

 روع روکذم .روینلوب هدنرغ هزتعولیک ٤٥ كنور
 عساوو مالغاص لەظفاحم ندراکزور ره ینایل قلەط

 نوت هکلب «لکد كنیلوطانآ زکلاب «بولوا
 تمام ر یا لر وک كاا كنلحاوس کد يآ
 هراګ تیا ر لوی قح هدهعدق هنم زا شابا

 هيمان ([3908) سوسیا «بودا تسک هیسایسو

 نالا یرلهمارخ كعدق رهش و .یدنا رهش ر مسج

 كن رالو وص هل راه یلق هله «بولوا د وح وم

 یراهناربو تنیسهیسح ةينا راسو ماجو یربوکو

0*4 

 . هک «رویلیروک هطوا ردق زویح وا شلو وا

 ۱ ول . ردراشءا صوصحم هنعضو رلتیفیروک هلافحا
 ۳۳۱ ۷ هه تایرفو وا یاراوح كنەبصق
 ۲ ندوالیم یر 3 یو هک دو یسارجا لح
  بولغم ییاراد لردنکسا لو لوا هنس ۳

 1 E هدنح رات ۱۹ ۶ لدالیم یسیهکیا ؛یسشا

 ّ . ؛یشاچ هبلغ « (رچن سونیچب) ك (ر وس متپس)
 هیلیطنطس# هدنسیدالپم ےرا ۱۲۲ هدیسیجنچوا

  همازبنا یبارسک ل(سویلقاره) ندنراروطاربعا مور
 ۱ هونحو كندنو هداطسونورف .ردیسعا راچود

 هن «بولوا فورعم هلید اد (وحایا) هدن دنع ینو رګ

 سایآ هذن وک ینوکو ..یدا یاس قیها لیح

 یراع ندتیمها ره بول وا ES ک كن یسهبصق

 1 ب رح ل رکو راس 3 ركك نال E «هد هسا

 ۱ نمد "یلوطا ۲ 6 ان ۳ دادعتسا 4 نوا

 ب یت رو 9 تیمها یکسا هت هدلاح 1 وا

 دل مام یحهدا

 ۰ كني رلتضح میلس ناطاس ز ار 0

 ناطاس رود «بولوا ندنلاح ر

 .زا یسدنک .ردشلوا لئا هترادص دنسم مدیبايلس

 «قرهقیح هه رشط هلقلا ندن وامه م رح بول وا دان

 میلس ناطلس هدنرفس سصمو ؛شلوا یساغآ یرهکب
 اردو تعاجش زارا قرنلو هدنتیعم كن رلثمح

 ید هنسضع لا ثاراتط۱ ضع ءرارب هل
 لئان هنیرلهحوت كملاراشم ءاشدا «هلفلوا قفوم
 لوطا آ هرکص ندنس ولح كناهلس ناطلس .یدیشلوا

 ید ربناج سک رحم یسلاو ماش بول وا یسیکب رلکب
 ید هنکلیلاو ماش هنرزوا یتفو نایصع كنيلارع
 هدیهاشداب تیعم هدنهف كسودرو ؛شفلوا بصن

 هدهرص واو زر یتمدخ قوح ك بول وب

 یسەبر ‹«قرەارغوا هیهاشدا بضف قلەرآ رب

 «وفع اقاعتم «هددسیا وا ن یسشدنکاو عفر

 دن رفت لار .یدشغل وا هدافا ییرومآمو هبرو

 اغ كن هفروق ربار هللا اشاب ندلاربخ سورابرابو
 وک یسهروربم تامدخ «بولل و, ید هدنسهرص

 ءهدلاح ینیدلوا یا ریزو هدنخ را ۲ هلکد ر

 ۲ ی رور یس وا ننس هاروا هدیب وا ر



 هنس ترد «بولوا ا

 هرادا هتياقحو لدع لاک هدنن رادص ت ت

 را ی 1 .ردروپشم

 تاقو نکیا مظعا ردص IE راچود ه

 د 2 رو هقشد ندنعلتس ودن ز هدنم راوت 0

 ۔افو «بولوا قوح یراهشورفمو جاوزا .رویفلوا

 یسأر طقسم .ردضشقار دالوا هدایز ندیم رکی«

 سرنسد هتامولعم رب راد هنفیدلوا یسهرن كفلدوا 7
 هی ولو بولوا ندالع كرار دار یدهسیدمهل وا
 -وا رکذ هدرلخ رات ضعب یرلقدلوا شقلوب من 8 1
 یسلوا شقیا تأشن ندرافرط وا ارظن هيد
 :ردن و8 1

 اشا سیا |
1 

 2 «.بولوا د وات را ید وب

 نانس مطعاردس ص روشه نع

 مورضرا هد ار نایلس ناطلس 2 رد ردارب كناشا

 نایصع نالعا هدیل وطا بولو نیعتهنکلیکیرکپ
 لیهست ییرارف هنارا كناخ درب هدارهش ندا "

 -رط یناث ےلس ناطلس هدنخ رات ٩۱۰ «نوهکیدتیا
 قطصم لغوا و مادعا هدمورض را ندنف

 ۵ رام یالفا هدنتیعم كن اشات ناس یسوجمع اشا
 .ردشفل و هم | .0

 ۱ سوت
 قوم ناھا راهدت EF هان تداعسرد 3

 رپ میان هنساضق دیمکج كح وک كنغامس هاتح

San - Stéfano, “AY!0% ( 
  (repaلبا مور 9

 ییعب) كلوباتسا «قرەلوا هدنلحاس یربک دخن

 .ردعقاو هدن رع هزم ولیک ٩ (كنسوپق هلق ید

 هیفیص اینغا «بولوا فیطا یساوهو قیحآ قارطا

 رو یرلیلایو كشوک لزوک ةاطرب «هرزوا قلوا یرا

 ردق زو هلا هراس و ناکدو ون زاقو هناخ رفاسم چاق

 .ردنایتسرخ ًالماک نامه یسیلاها .ردعماج يبهناخ |

 تکا بودا حس وب للیح هد را هنس كل وص وب (یوک

 یدل سکعلاب سونافتسایا ؛هدلاح ییدتبا تیرو
 هد هب رام عقا و هدنسب رعه خراب ۱ ۳۹ ردنا ۳

 ؛بولک ردق ههبرق وب هکراتلادعب یرکسبع سور
 همه ات « یس: دهاعم س ونافتسانآ « و كلنا نثلود هدار وا

 هدن ونح تكت.نطخ یو رسد لیا مو گو رد 3

۱ 
6۰00۵ 7+ 

 | ی رقه) عقاو هد بتا لوبا فا هلا هروکذم هیرق

 یا

 نیل رب ءهددسا شل وا اصضما هدهاعم رب نالو ترش

 یسهدهاعم نیلرپ. «قرلوا مق ندنفرط یسرفنوق
 . ردشب وط یر كن وا

 و
 «بولوا هبصق رب كحوک یزک م هیحان قم هنس

 كنيل و هتخا «هد رګ هرتمولیک ۲ ندنلحاس کده رق

 هرعولیک ۲6 كنوقاصو هدنونح هزبمو_لیک ۲

 . ردعقاو هدنسیلامش يرش
 1 [3 ی ۰ 0

 e ۱ ۱ یدنارسابا

 گنتیالو هینای هدنسب غ لحاس كغلدؤانرآ 2
 ر هدنلحاد یساضق هن ولد عبا هنعا س ىکا

 دام ید E ON شعر هک رد هلکسا

 ردشغل وا

 اسکا قرد كشالو هب ردا

 اضف یو هتخا هدنغاعس

 یراهارخ كنعدق رش (سومسیخغ وا) .

 هلیسه رباد هنیتن رقو ورک رب «بولوا مقاو هدن رانک

 ناخ رو ینسهناخهرادا كنسهتنحآ یراروباو ديول

 دوام دوش جا را
 یرکرا نوش «بولوا هدنسیٌش راق یسلاش یابنم

 «هلغل وا یرب ندن راهلکسا كن هینایو یسهلکسا لنغاعنس

 کیا هدهتفه و رلیک یخ «بولوا رب رب هاکتر 1

 . راغوا یرواو كح وکر تاسف دی ول هعفد

 یسلبای «هدهسیا لکد یهظفام كب ییاهل
 یلتاط قم آ «بولوا مالغاص تیاغو مالم یساوه

 هدننهح لامس كنهلکسا ربش یکسا

 اللن.سهرب رح هف روق

 . ردب ال و

 . ردق و ینو ص

 یرراود كش راهناخ ثک او یسههلق بولّوا |

 ؛بولوا یکسا كب ربشو
 ۵ ۵۰ ءهدلاحینیذل وار وعم كد هنب مصع یعتتل ۲4 دالیم

 ندیا موعه (رح و ار هرافرط وا هد سبدالیم ران

 .رش بونج كن هلکسا  .ردراشقا بيرخ را (توغ)
 هلا رتسانمرب هدنرزوا كل و و هدنکنا كن هی رب هدنسیق

 هدنامز کسا هک «روینلو هطوا كج وکی رق هدنتلآ رب
 عقوم «ندنکیدتیا اوزنا رابتخا شیشک رب هدنرب ره

 .ردعاق نالا یرلج رهص و

 اهدو ( یدیارس انآ ):نالوا كعد لزرع قرق »

 : ردشعا وا و یمن (هدنااراس یآ ) یسع وط

 و دنا . نام ریلک یرکیذ ماو ديف ۳1

 -اضق هل روا قل هنغاڪ ربم زا كنتي

 هل رواند رمزا «هدنتهحب ونجا زفر وکر یم زا وهدنس

 < ردهبصق كح وکر هدنرزوا كل هداج ندیک هب هعشحو



 ی

 ۱۳ كندلرواو هدنغ هزتفولیک ۱٩ كرېغزا هک
 ضعب «بولوا مقاو هدرح لحاسو هدنقرش هزتمولیک
 . ردشمل وا ذاا یک  هیحات هعفد

 عا هنغاجس رم زا ا
 ترم هیحات هدنساضق یسهطا شو €

 نارا ولیک 1۰ كرم زا هک «ردهبصق كح وک رب یرک

 هزم ولیک ۱۰ كنسهطا شوقو هدنسیقرش بوذج
 ۔رط جا كنیزفروک یسهطآ شوق «هدنسیقرش لامش
 - وک «هدهفاسم كلهزتمولیک ۵ ند رجب لحاسو هدنف
 هدنتهج بونج ینعی لوص كنغامریا سردنم كچ
 هدنرزوا یطخ لو ریمد ندا لا ند رم زا و

 یسهطآ شوق «هلففلو نقوم .بولوا عقاو
 ییدعش هبصقوب .ردط ورم هللا هسوش رب هلیسهلکسا
 ةتم زا «هدهسیا هدلاح كد هند هبرقرب كجویپ هدلاح

 ا ر
 < كن رهش (۲۱0۳۵۹6) سوسفا د وخاب (سفا)

 نا وا ند رویش
 یرهبارخ

 . ردک ويك ر یسهیخم را تیمش | «هلغلوا عقاو هدن رزوا

 ناه هب روا هدتهح برغ كنيکيدش يدق ربش
 دوبشم مویلا یراهاریو .یدرولوا دنم ردف ةلحاس

ESاشتنم و نیدآ هدنامز رب سا كب  

 ندنفرط رایلایراق نالوا یسهعدق لاها كتى راقاتس

 (ناینوب) كراینانوب کسا (رخوم «بوتلوا سیسأت
 یرهش «بولک رل رحاپم اط 2 ندنسهبعش ناد
 هلیسهدایز رپش هدننامز كرلن و .یدرشغآ طبض

 «شلوا لئا هشروممو ترهش رب وی «بویوپ
 ندرق صوصخلع بولوا عضم كب یسهیثاو
 ر نالوا صو صح ةت سهيلا (هناید) نال وا هنانک

 ا هنن دادع یسهعبس بیاکک تنام دیدیم

 دالیلالبق ینعب هدنندالو موب كردنکسا كوي دبعم وب

 ندنف رط صخث مان (تارغسورا) هدنخ را ۰

 ؛هددسا شه وا قارحا هل دصقم ما یاشا اضحم

 دالیلادعیو ؛شفلوا انن هدنروص لكم اهد ًابقاعتم
 اش ندتنق رظ هبلاش ماوقآ شعب هدنخ را ۳
 .ردشفل وا مده نوتس هدنامز نیطنطسق «بولپدا

 نعصن و ظعو یارحا هدرپشو (سیلو) ندنوب راوح

 كلبا ك رېش (سویوج) ندنسهذمالت رخ وم ؛بودیا

 سیسأت كلیاو
 وثث سوآ) اراصللانب یسناحور سیر كنیدبعم
 نایتسرخ نانلوا شلوا یسویقسپ

 نالوا روم هلیبقل « ملکتم رع ) ییسم+ (سوغل

0۰ 

 ا ا و ندنوبراوح
 یدیتنریو مما و هب هبص و لوت هر خ الابو درد روک

 " تیدلوا طاغ ندنوب كمما نالوا لیعتسم مویلا هک
 د رهش 2 هدن ر وهظ لئاوا كعلن ایتس رخ

 8 .ردشمخا داقعنا یلاحور سلجم لودي هعفد ییا

 ول هلی هرز رایان و

 و (سقانوپا) عاش ء(سویلقاره) درد
 (لبآ)

 اد راکشآ

 ۶ ندره تا زراو اک خاش هد ریش

 « رد (سویسار اب) و

 یزکس اضق هدنغاعس و تیالو هرثنآ ار

 ۵ كتالو ڪر ۰

 كنهداج ندیک هه رقنا نددیمزا «هدنغ هزم ولیک

 رد هبصق ر

 .ود هه راقس كرهشلرب هل (یاچ یښمريق)و هدنرزوا

 هدنکبنا عاط رو هدرانک كلاج تا وک رب نلک
 هیصق . ردراو یسلاها ردق ۵۰۰۰ بول وا عقاو

 قطصم محرم ندنرادیرم یلو مارب یجاح هدنجما كن
 هبدشر رب . ردهاکترایز «بوللو یره رب كنيماينب

 ٠ عفا هب هب دلج ضارما و یتکم

E OATاش یر  

 اف قسط ا هیماضق هرقنآ سس
 تل یسلاها كاضق .ردعقاو هدنسهرآ یر

 .ردمرلسا لها یسرل-ج بول وا ی و 6

 ۷ دم ۱۸ اش و هات 4 او نورد

 NS NS 6۳ «یتکم هدشرر «هسردم

 N ناکد ۱۹۰ و هناخ

 زکر م هدنغاجس لیا جا كنتبالو هنطآ !ش ار
 رب قحع هنساضق هکفلس نالوا اول

 وا عقاو هدنتهج لام قرش كناضف 9 رد هیحات

 هدنفرط عاص كنبصنم یربن (سوهل) یزکرم «بول
 وا دتم هججو لحاس .ردیسهبرق (سوهل) نانلو

 یا ی اطيب يضازا نال
 یرلفرط جيا «بوشیتب تابوبح هدرادقم كجالب
 ا اقا كس اروا «هلفلوا قلغاط
 .یک لاوجو ےک ندنک و كن رانو وقو لاغتشا

 تونحب كهیحا رڪ رم .راردبا مچ تن رلیش ضعب

 .هیحا و هدنفارطا كنسهعلق (شایا) شیر ه دننهح

 .رویلل و هقیتع راثآ قاطرب هدنرفرط راس كن

 ۰ « عولسایآ» ] .غولنایآ 1 غواصابا
 1 .هب روپ تعحارم ا

 .ردراو یسهجلباق رب



 یللدم كالو دیفس 2 راسا
 كتسهطاآ یللدمو هدنساضق و قاعس

 -وا هبرق كوي رب یزکم هیحان هدنتهج قرش ۽ ۳
 نالوا یغاط كسک وب لا كنءهروکذم اد

 قرش لامش كنغاط (سوبیلوا) هلرکید مانو (سایلا)

 روک ذم لبج یسهیحان وصایآ س. ردعقاو هدنکتآ
 ثكنب زفروک (هرب) كنهطآ «بولوا ترابع ندن اکتا
 تاللیصش ۰, ردب یا تفت عقاو هدنسیبونج برع

 | .هل روي تعحارم هنسهدام « یلادم» نوچلاوحا۲

 -Sainte Sophie, ۰۵۱۳۸۵ Xo )۱ هف 1 ۱ 1

 وق بوط هدلوبناتسا 6 9

 وا فیش عهاج رب مسج هدنحراخ یی وامه یارس

 امور هدنخ را ۳۲۵ كداليم . زويل ىا ا

 نیطنطسقد وي نالوا شع ایصتتلوا 2۱ ندن زر وطار
 ۔وا ان هدننروص اسیلک .«قرهلوا باشخا «ندنفرظ

 هب « هس دقم تح » نالوا ندبللا تانص ب ا

 .ردشفلوا هیت (ایفوصایا) هرزوا ك
 وثن) یغوا كلوب «بونای هدننامز كسوداقرآ هدعب

 شابای هدر وص لکم اهدو ًاددجم ندنفرط (سویسود
 رب ندا روهظ هدشامز (سوایتس و) «هدهسیا

 ندیکی هدنیغناب نالو ع وقو هدنسهیص لالتخا دوی

 ررض ندلالتخا ء(سونایتسو) تقو وا و :شعاو
 قلوا تیلست رادم هب یلاها نالوا سوامو هدد

 وا رک راک یدبعم و «هلیفرص هیلک غلام" «هرز وا ۱

 وا یراراه .ردتشعا ان هدنرونص ییدعش ین

 (سویع 1) ی (هلار) ندش ویضایر ریهاشم كرلنامز

 داعم یدیعم و سوی آ .یدیا (رودیسیا) یلتلیم هلا
 هدنلکش هرک فصن یتسهبق «كردیا اب هدنزرط هعدق

 هش رزوا 4

 عبر هدسنجراخ یرب ره كرک ترد و «بوریدروط
 -نب تقو وا «هلغع ای ید هبق فصن ررهدنلکش هر

 ابلح ر هدبعم «هرزوا ینیدلوا تداع اراصنلا

 .امز كسونایتسو فک . ردشع زوا هکمریو یلکش

 ؟رح رب یلتدش نالو عوقو هد
 دكرودیسا ندا تقبس یرکذ هل غم ییهبق كدیعم

 ندیکی هلیتفرعم رودیسیا رام رب رکید نالوا یکی

 رودینسا .ردهبق بالوا قاب نالا هک :ردشفل وا 3

 رک ترد ییهبق وب «ربارب هلغای یوراد

 و دنس هر ص ضرا

3 

۳ 

 ذوخأم نددبعم كوي ر نالوا شف و صوصع هیتر | فداطن هیلدع هدنسیشراف ندنتهج قرش «بول

 | .تناتمو شعب هدنلکش یوضی «ب ویکی یورتادیابق

۰-۷ 

 2آ ندن ردبعم 4 رلحخ او هم آ

 ۱ ا

 هدنعاشرا مدق ٥ یر یو «نوحا كمرو

 یرلنوتس و «بونایط هنن رزوا نوتس ۸ ندتبارغ

 یدرزوآ كرارک وو ؛شقیا طبر هلرکر رب هدنرلنی

 مساو رادام اراق «هززوا قلوا صوصخحم هزات داق

 کیا هنیرزوا كنهقبط و .ردشعاب هقبط رب

 ثكجوک ندرلکهدنلآ هرزوا قلوا سشیتلآ ندفرط

 تسوا هرنو بودا کر نوتس ۱۲ قرلوا

 توا كنا هدو هک ءردشمایط ییراهبق كنهقبط

 هددبعم لخاد .ردینبم هن رکف دیلقت نح رب کیا

 كوي ۶۰ هرزوا قعوط یهقبط تلاو یهبق كوي

 ۸۶ ید رلیکهدنتسوا كرلنو «بوللو نوئس

 اع كش هدامور مدت تهرا كرلن و . ردهدن ددع

 سفا) هل وتس ۸ ندیکامس یزمربق ع ولسایآ ینعب (

 رد هدنع دق رپش

 رخ ضای تیاغو ٩ نریس نایت شش اندوه غم

 (اورت) ید رلن وتس رکید .رویلل ول نوتس ٤ ندرم

 هل ر وص وب

 -راوید «بولو ماتخ هدنخم را ۸
 در نت

 اووم لر

 قوح ك قرلوا ریوصنو هيوا قرط جا كلنبر

E۱  
 ندرلعسر رازیزعو هکنالم قردل وا ندنلیبق مصو تب

 حفر هدو هفب رش عماج ك دنعم «هلفف و ترابع |

 رب هقشب هبانب کلهداس ییدشو ؛شفلوا رس ایو
 یدبعم و سونایتتسوب زوطاربعا .ردشم رو تفاطل

 هزبّرع ر نالوا شا روهظ هدامور هدنسا (ایف وص)

 .ردشقبا هس, (دیفوصایا) هن N هنمسا كن

 ندلاعش ۲۸۹ یوّتط نالوا دب ع ندقرش كدبعم

 روا كنهبق كوي ند رد ۲۳ یضرع نالوا هونج

 هل اعفد دعم و نالوا عاق یرندرصع قح چ وا |

 -ارهعا ماد (لیساو یاییودکام) ادا «بونلەدز

 -هل راز یرب كرارک ناوط ییهبق كو هدننامز لروط .
 لاک نکیا شک هو شو رد كشد «قرەنلطقس ند

 روطاربعاو ؟ششلوا رعت هات راپم

 وا ددح «بولوا بارخ یرب رکید لرکو ید

 رکید نالوا بقلم هلیبقل « لئاق راراغلب » .رددشل

 تکو دا( سا و)

 «ب ولیق نهج

 هدننامز (نامور)

 -راب 7 كنهق ندض را

 خا و ووتص ندقدنل وا رعت



۳ | 

 بارخ فرشم فرط رب كن هبق هدشنامز (قییوردن)
 نالوا شلاق ندنسهحوز موفرم «هدلاح ینیدلوا

 نالوا روجوم مویلا اجراخ «هلفرص ینلبم رب یلتیلک
 کوا كانسهلفیب .كرهریدتبا ان رلکسرید قاط رب

 یبراخ و لخاد ید راروطاربعا یکهرکص . ردشلآ

 . رد رلشعا ارجا تاني زو تاريح ضمب
 ي هدنخح رات ۸٩۷ كنه وب ٽرڪه

 فحش دیا حف ٩ لوتناتسا یراتضح نا ناخ دم ناطاس

 وا E لتا هشرش عماج یروک ذم دبعم

 هبلاراشم حاف .ردشملوا نینم وم هاک هدج» یربندتقو

 الغ هس ردم 1 هاى | ه رانم هل وط هب هيد وص ا1

 .یدرلشمروپ نییعت جد فاتوا ضعب «بودا هو

 هدنسهشوک نو امه باب یرلتضح یو دب زیا ناطلس

 یو یهتسردم مزار ابا هوالع ایهد هزاتمژ
 ال هرات کا رکید . رد راشع | م هنفاقوأو

 ترد هلرلبوک سرم کهدعماج نوردو «ینات ےلس
 ناطاسیسرک شاط «كثلاث دارم ناطلس لفحم رسم

 بلا نواه لفحم یهدالوا ةقبط «كعبار دارم

 کو ناورداشو هال یهدنلاصتا كعماج

 هوالع ها را هناهاش تمه كلوا د وجت ناطلس تراعو
 طاطخ هداز یب هنکن یطخ ىلج كرل هح ول .ردشغ وا

 بوط نالوا لیصا ههبق كوي . ردکت دنفا میهاربا

 عضوهدنتنطاس رخاوا كثلات ناخ دجا ناطلس لیدنق

 بوط نوشلآ ر كوي هدنر كنوا هدنلصا «بونلوا
 .یدا راو

 : رد راو هرب شب هد راوج قیمش عماج هيف وصایآ

 هدن ورد «بولوا صوصحم هیات لس ناطلس یرب

 یرهدازیشو هب رڪ هلا ناطاس ونابرو یرح
 یشک ۶۷ ندنرهدارمش و هم رک كلا دارم ناطلسو

 ینه رت كلاث ناخ دارم ناطلس یسیهنکیا . ردنوفدم
 .ردن وفدم تاذ ۵۳ ندننافلعتم هدن ورد «بولوا

 «بولوا یبهرت كئلات ناخ دمع ناطاس یسعحوا

 تاذ 6 ید هدنحراخو ۲۵ ندنناقلعتف هدنورد .

 4ا لوا ناخ قطصم ناطلس یو و و . ردن وخدم

 ۱۳ ند رلتاقلعتم هدننورد یسهرت كيهاربا ناطاس

 ۔ا ناخ دارم ناطلس یسیعشب

 . رد واح یی رادقم كنس هم رکر هاب رلهدا مش ترد كل

 د هم اب هيف وصايا كح وک

 .ردنوفدم اهد تا

 اهد فیر عماجر ر

 .رارد جد (ربک یایفوصایآ) کو «لدنغی دنل و

0*۸ 

 .ردراو یرهکل ضاب كن واو نر لاله ىلا

 «بولوا نزم كب

 !یآ

 وسال )ید بدم ۳ كفش عماج و

 A .رونید (ی ع

 .a ( = كحوك) اه و ۳
 . یدنجو هدنراوح ویق ا

eبولوا فیرش عماجرب عقاو هدنت نا ذیم » . [ 

 ٠ (سویجرس) «نکیا اسیلک دبعم و .ردلوحم نداسیلک

 یو (سادزعروا) لوا اهدو «یساسیلک (سوفاب)و
 ارعا «بولوا فورعم هلیما یزبسانم ( دزمره)
 ۱ رک . رد شم وا ات ندنفرط (سوناینتسوب ) روط
 یلکش «بولوا هدنعمر دنعم اوت رب ربارن هلیکلکح
 .ارطا كنسهبق وی یهدهروا هلغلوا یو راد

 یرارک كران نو ؛روینلو هبق كج وک زکس هدنف
 ۴ نوتس هر ینآ هدتس هب رابه لوصا (اینون) هدنسهرآ
 كنون ۱5 ندا بیکرت ییهرص یجب رب «بولل و

 ی را یر ۱ هم یک ا

 نکیا اسیلک .ردیلهکل یزمربقو ضای یواو لیشب
 شفل و ىلج هلئوتل آ هل یرلشاط

 -الک ۲ ندرلخم را ضعب شازای حفلا لبق ینیدلوا
 دی زباب ناطلس ءهرکص ندنهف كلوبناتسا .رویلیش

 نیسح یساغا رازق ندا تافو ال وتقم اھ وب نا

 فقو «قرەنلوا لیوح هفیرش مماج ندنفرط اغا

 ید یسهب ر . یدینشع الغاب

 د :E ر هدنهاکشی E كنعماج

 هدف رحم حرا ۱۰۳ یتکمو نا و اس رد راو

 مظعا ردص ید یسهرانمو شاپ دجا مظعاردص

 ما ه رانم

 نواخ دنهآ هدنب ر

 و تم ها 3 ندنف رط شاپ قطصم

 . رد ریآ «بویل وا نا هتسانب

 . ردشغل وا 3 جد ثیدلاراد 7 ندنف رط

 : ۳ وانا
 وږو CEES 5 كنب روس ی رپ ۰

 هدنسهرآ ویف یی هلیسوبق لابح «بولوا ندنر

 هب (ایسود وت اب ) ه دنف رط څا كوبف و .ردعفاو

 -ویف كنهزیرع » «ندنفیدنل و اسیاک یتسارب بوسنم
 An: TAs) )۱۸6 سایآ سین لیب) هلیسانعم یس

 ۷ ندن وب )۶ (یسویق 01( هک «یدیشف وا دیس

 «قرهللوا لق هدف رش

 ویق هبآ دوخای)

 عماج اسا روک ذم .ردذ وخ

 . ردقف و رعم هام اب (یماج لک )

 وا شقیک هنس هب راجم HE (Ajax) اا

 «بولوا ندنرارادمکح نانو نال



 ا
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 .الت)و یرادهح نیس( هک ا 4

 ۔اع و اک ن سو .یدیا ىلغوا ك

 «بولوایروسح كا كنب رلتامرهق نات وب نانل وب هر

 شما هعزانم هل (س )نورد راس

 عدآ یرلنویوق ندتس دح «دلغم امهقیح های ؛هدهسیا
 ر

 یفیدبای هو ؛شقا فالتا یروس رب كرتدیا ن
 ریهاشم 09 ییدنک ندنغیدنا وا هی لک

 -ایآ روبتم » یهناسف و ( لقوفوس ) ندناتوب یاربش
 ِح بس .ردشکج هبظن كاس هلیناونع «سق
 را 2  رلیلهد رق ول ىد شاپ 1

 ا ند د رپشو ؛شقیک هنس هب راح ۲ اور 4ا

 كن(هردناسق) هدنحما یدبعم كن(هورتیم) یسههلا لقع
 هدنتدوع :بولیراط ههلا ایوک .ندنشیدنق وط هک ٩

 -وا كنايقرب «بولتروق یسیدنک و ؛شموبتای یتیرلیک
 -راق هبههل آ خد نداروا «هدهسیا شا»بهقبح هن رز

 راب بايق نوتبن یهلا 'ریکد «ندنکیدتبا رقک یش
 .سعا فل شوق
 هدیب ونج یاقشمآ (۸۵۵۵6۲0) | وش ۹ وقابا

 دن« بول وا یتلایا رب كنتلود ورپ

 نجه کیا كنسهرص یک ہدنفرط برغ تكنسالسلس ۱

 ابونح «(وقزوق) ارش «(نین و) الاشو «ترابع

 نالوا هدنلحاوس ریبک طبحم رحم ید [رع «(ایکرا)

 .ردطامو دودحم هل رلتلایا ( (اقیلوهقناوه)و (اتیا)

 یسدیعطس هحاسم بول وآ مسقنم رغاصس دي

 یبیلاسها و هرتم ولیک میرم 1۳:۷۱

 ۱۳ دک

 .رارد وسنم هنموق (اوشیک) نالوا ندنسهیلصا یلاه
 . ردب رہش وش وقایآ یکم
 هلعسا وب هنن هدورپ ی 3 8
 نالوا یک كنلایا نارا همش | و
 ینیدنلوب ۳ كنهروکذم تلایا هک ءردرهش رب

 «بولوا یرکم كنغاع- (هخن امآ وه) ندرلتایس

 هنفرط قرش .EN رع كنل ابح ةا 8

 5 هدنسیونج قرش هرتمولک ٤١١ كنايلو هدرز |
 . ردعماج ییلاها ۰ ۰۰۰۲

 :(قاعروآ) بوقآ هرد جاقرب

 . رارول وا بص ۱
 یسایق نیهاش » هدیلحم ناسل هدنسیدرزایم |

 :ه ها ۷

 | وا كقرط ندیک هیوقزوق نداهل. .هدنسهلام رظا

۱ 

 یر ی ی ت ل ا ا ا

 .ند راو یعاش را ه ریه ۱

 زود اهد هسا یضارا

 ۳ ی

 جرات ۱ ۳ ۹ رهش 2

 ۱ نالوا كعد »

 ۱ ا

 یمسا دعت :بوللوا سیسات لاما (هقناماوه)
 . ردل زوک یتهینا و مظتتم یرلقافوس ر ریدشیکد
 یسایمداقآرب نالوا شا تمدخ ییخ هنن دم كنيلاها

 كيو ع ورزم یفارطا .ردراو خد قراعم نیا یتعب
0 

 ا
 هه

 یایناپسا (10062 1 ۸د12) ی
 ات ۱۳۳۲ كدالیم «بول وا لارج رب

 . ردشع |تافو هد۱ ۰۷و «شقوط هد هيس هدنخح ر

 ندهعنال «بولوا ندنسالکو كن رلارق هلاتشق
 قاط رب «شعا هجرت هلوبقم راث ضعي هد ویاپسا

 رلباتک ضعب راد هنر ات كنهلاتشق «هلیبظن راعشا

 لویایسار ر د هدنمسا (دلاباهد زرب) تک . ردشم زاب

 ضعب قلعتم هڪ رات «بولوا یناک كپیلف ی هنکیا

 E ررتا

 ,Sainte Maure) ۵ و 1 )204 ٩۸۰۰۱۲2

 (Leucade) هداقول یر کرد مات و

 كني زاعو هزورب بول وا ندنس هعیس ربازح كناب وب

 هدنسس راق یس ع لحاس نعلایا (ایا راقآ ) هدنح راخ

 a اتق رب «قردلوا عبا هنتلابا هفر و و «عقاو

 وا بیرق ك ههرق یسهشوک قرش لاعش .روبدا

 نکلایو شینک هرم ۱۲۰ زاغو یک هدنرلنیب بول
 هزنمولک نوا ندنتهح بونج .ردنب رد هرم ییارب
 ندن رلهطا هب ولافکو (یکاسا) هلزاغو رب هدنضع

 هاب | هطاو هدنف رط قرش تاس هطا هروامانآ رخ

 كران و هل راهطا (ومالاق)و ( یسیاغم) هدنسهرآ هرق

 با تیوب رفع و
 -غ بونح ندننور (هناوز) کهدنسیقرش لامش كن

 یمظعا لوط نالوا ردق هننورپ ( وتاقود ) یک هدنسبب
 .ولیک ۱۳ یبطعا ضع نالوا هغ ندقرشو ۵

RNرازج و ۲۸۵ یسهیعطس  

 .ردهزم ولیک عبرم ۳٤٤ ربارب هليسهقحلم ه

aیضارا هدنتهح لاش وا قلغاط  

 خاط ا ا (یامون) و (سورونافم) ناک
 ۱۱۳ كنسیعنکیاو.۱۰۳ كنسي رب هک «ردزراو

 ی هدنتهح قرشو بونج
SAA 

 7 د لامش یابتتم كنهطآ و

 ندنرلکب كنرف هداطسو نورق هدرزوآ كليد نوزوا
 هعلق (هروام ایآ) نالوا شغلوا اشنا ندنفرط یرب

 یرلقلن وت زو عاب

 داو هدنسیق رش .ردقوح

 ى”
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 ك رلیلناشعو رلیلکیدنو ارخ م هعلق وب هک «رویلوب

 یسا ءقردلوا ددحو عیسوت نکیا هدنسهرادا

 ی ندهرق رایلناشع .ردشفل وا قالطا هب هطآ نوت

Iهدنرزوا رک ۲۰ ردق هن هعلق و ندنلحاس  

 ؛هدلاح یرلقدلوا شمریدپای یرپوک ربو لوپوص رب

 خراب ۱۸۲۵ ینعب 1 رخ وم یرا را مسج وب

Eی کا  

 یزکم كنهطاو نالو هدنسیش راق ند ونح كن و هلا

 گری وک رس د یسهبصق (یکیسقامآ ) نالوا

 دنا مولا هک یار
 یکسا هسیا هروکذم ةبصق نالوا یرکرم كنهریزج

  تاها ۲۰۱۵ ىا تولوا هرز روش فراق

 هعلق و رمو ناز ت ندض را

 .ردد وح وم هدنلاح بارخ

 هدنسد ع بونح یابپتنم كنهطآ . رد هب رق رب یواح

 قرهلوا هدنعاش را هرم ۰ یور (وناقود) عقاو

 «هلغل وا ترابع ندایقرب كد شمقیح هننرزوا ل ریکد

 هریکد نیر موکع هلمادعا نداروا هدعدق نامز

 ۲ نا روا دک اا تحدو ؛یدرارات

 درد هدلاح یرلفقدلتروقو :یدرارولوا فلت ءبوت

 ریازب هلن اتم .یدارومهمیداقتعاقل ویا ندقشع

 ۱۶۷۹ هطاوب یسیلاها

 ندنف رط یرلتضح ییا دم ناطاس هدنست دالیم حران

 E و هد ۱۱۸ «قرهنلوا طیض ند رلیلکیدن و

 ریازح 2 رض ندواو شف وا داد بتا ندنفرط

 كنهسنارف رار هلرهطآ راس ندا لیکشت ییهعیس

 ندنفرط هیسور هلا هي امع تلود هدعر بوک هنیلا

 ر هدننلآ یسهباج كتلود ینا و «قردنل وا طبض

 هما ارقا ار عمو

 ؛ رد رابع ندیشک ۳ ۰ ۸ ۵

 : شک وق هنلاح تیروهج

 . ردشغ وا كرت هنانوب هد۱۸ ۱۳ تیا:

E 1هدنن ونح كنايناپسا  

 رمو 0 اوره هتسوم

 رد هبصق رپ یزکی اضق و هرتمولیک ۰
 ندنصنم كرم و «هدنراسب لحاس كنم رېن (هنای یداو)

 هبصق (لا رالی و) كل ریکترو و هدى راقو تعاس م رای

 «بو)وا عقاو هدنسیس راق ی

 . رد راو ییاماکعتسا یکسا صضعب و

 ىسياق یمظعا

 مسف كنسلاھا

 ۱ "ردي ابو

 عقاو هدنفرش یادم كلاب رییس ( (Alan نابآ

 را لزوک هدنحا یربکد ( (قحوخ وا)

 لک 8۰۰ تیشذطینا قحوخ وا «بولوا نامل

0 

 یسل اھا 0۹۷°

 زانو î هرم
 ردعقاو هدیب ع لوط ۰ ۷۲ هلا لام

 تیهار كوي نايل وب نکیا هدنلا تیهیسور هتسالآ

 ۳ ۲ ۰ ا ندنتدورب تدش كتساوه هدهسدشلآ

 ۱ 3 . ردشهامهل وا یسیلاها هدایز ندیشک

 ۴ . هنغاخس ب ونيس كتشالو ینوبطسق ق وا

 ۱ E هدنلخاد یساضق نافتسا قوم ۱

 كوي عقاو هدنسیقرش بونج كنسهبصق نافتساو

 e هیحات ۳ ۳ ا

 1 0 ناسا قوس هنع نودنابا

 ۱ هایش رج هدنن ع وک ۱ ۵ كنس هیصق نافتساو

Eد كیوق رب ینیدل وا بصف كباچ كح وک رو  

 1 ۳ «بولوا هبصق رب كج وک عقاو هدنحما

 ۱ ۱۳ یکم هجا

e Us -و یسب و | هلوقیابآ  
 رنغاعس دیش كنسه رب رح رک

 ` كحوسک ر نالوا یزکرم كنساضف الباریم تحلم

 و ل ا ا زدهلکساو هیصق

 ۳ عقاو هدنتب اه كن ز زف روک (الباربم) عقاو

 .ردراو ینا رب لزوک

 ورب هد ونح یاقدرمآ (۸۱۸۲۵6۵) | هق و 1

 و هدنتلایا ( هرویب ) كنتموکح

 ۳ اول هدنسیفرش لاش هزنم ولیک ٥ كیلاا

 . ردعقا و هدعاقن را كل هزبم MEY ا هبصق رب

 شوک شماغلوا جارخا هلیقال نآلا هدلراوج
 ۳ . رد راو یرلن دعم

 (ءراوا) یمدنلاش كناایسا (Aibar) ۱ را

 ردق ۲۰ بول وا یداو ر هدنس هطخ ۰

 . ردعماج یییلاها ۰ ای برش

 وا ندن راک ولم رس نادطلس ۱
 اسد ات تخت كبلاراشم «ب ول

 ۵۸ یا عج ینیرکسع هرکص ندنط وقس ندیه

 «دروپا ا «سوط «روناسیل هدنسیرجه عبرات
 ا نار تاغقا
 ا١ ا عاونا هدنرپش روباسین هلبا هیلغ هرس
 عفد ندروڪذم رهش ییموق (هرع) نالوا شا

 هيس دنک یسهدلاو هلا هاش ناطلسو ؛شعا جارخاو
 ۱ ۱ سی دنک ها اراذف زاهظا هبودبا تاقالم
 هد رقل ههر وک ذمتکلع .هددسیا راشلوا هج وتم هم زر



 رب
 . ردشعا لتق كرا ا

 |یآ
 سزنسد نی راتاو حیران و هنبرلاح هچر + .ردیدزپ

 .ردیورم هدرلهژ دن

 | س 1 3

 (ترمسبآ) هلا (هدیم)و «شعوط ندنطالتخا دلتیداق 3

 ۱ . شف وا لتق هد هب راح نالو عوقو هدننیب

 «بولوا كعد « رلمداخ » (46165) ۳ دن 1 ۳1 ۳ 4 ت

 رب یکسا كب ندنفرط رلینانوب یکسا
 هنا و ندنفرط عیالو هنزدا هد

 ۱ ا دادعت هستم رح لاک ندنفرط سوریم

 .رد(سويقروا) یرادوم
Aedesius ( 14 

 ی ۱ سوسد

vt: 

 بول وا نون ساب

 هفسلفو لع ۶ لیصحم ند (سوقیابمای) فوسلیفو <
 9 ید دسردم رب هدهغر بوت
 . یدبا هدنساعدا ققل و هدناپساتم هلا هبلآ

 الو راکدن وادخ (تجدا دروخاب ) ۱ قید

 -رداب ق جون« هنغاعس یبهرق تن
 هک ءرد هبصق رب یک رم هیحان هدنلخاد یماضق
 وبق بول وا هد هفاسم كن راچ ر ندنلحاس ةر
 ۱۲ كنهمردنایو هدنلخ دم كنسهریزج همش یغاط
 .رش ب ونح هزم ولیک ۱ ۵ كکد راو هدنن رع و ریه لکا

 ہدنلاشردق تعاس رای كنەبصق

REكنەبصق . ردد وشم  

 .ردءقاو هدنسیق

 < كنم دق رهش (قیریک)

 «بولوا روئبم هل راج افا دودو نوتز یراراو ج

 . ریلی ر دشینپ SE كیا E دا ق

 ناطلس هدنرات ۷۳۵ هبصق و رد را تک

 هبدشر رو یسلاها ردق

 تاذ ییا و دنناب ی نا ربا مسا وب

 یرحددو نایت نا یر ءبونل و

 ا E كن امغصا ف قحا ء با وه« و :

 ضعب یتیدلوا شم زاب لزوک ییطخ ییلعتسنو شقلو

 هلرطاسا كعدق نانو ( ۸۵۱۵5 )
 یروک هنیدق رات نالوا طول

wS ES 

 3 (توات وغرا) ها (نیسق وا تن و) بولوا یرد

 وا هلد وع ای و راک یزاسا ىو 1

 - باید هدنس هم دق تو (ایکود ايق) كنيل وطانآ

O 
 یزد لوا 9 نرد فرط یرلتمضح یزاغ ناخروا ۱ موه زرا (شکت) ا

 ۱ سه یحم د رد 1

۱ 

 . ردطاحم هناتسوت و عاب ار طاو لزوک كب ح

 د یآ

 مور نداروا اشاب ناهلس یلغوا كيلاراشم "یزاغ
 هص وصع تیمها,هدین اقع میراب «هلغل وا فک هب لا
 ند هب رق ۲ ا هبصق سقف ی ا -- . رد راو یس
 یسیلاها ۷۱۰۰ و هناخ ۱۰۹۰ ؛بولوا بکرم

 ی۲ ۰ «یمرا ی ۸ . نکلاپ ندرت و هک ءردراو |

 و اطتا هما یروصق و نا
 ول OS EE ۸ < عماج ۵ هدهیحا نورد
 كجوک قاطرب كجي د هپ یسیضارا .رویل
 ییارب ناقآ بول وا ترابع ندرار زود هل رلغاط

 دنا وک میام «هنایرح یرغوط هبونج یربن كچ وک
 موزوا هلا هعونتم تابوبح ینالوصحم .زرولیکود
 وقف و نوت ز .ردن رابع نده ربسو ند رله ويم راسو
 دص وصم هنفارطا كنهبصق هز

 هسیاسا كشالو قرش لیا مود ۱ سودا
 یونح كناقلاب هحوقو هدنغاج-

 تسوغرب «بولوا هبصق رب یزک رم اضق هدنکتا
 هدنسیب ع لامش هزمولیک ۰ كل و ات ساو ۰
 سوغرب «یرلوا هدنفرش هزم ولیک ۰۰ كنهیهلسا

 ا اکو نود اف
 مال نان «بولوا یسلاها ردق ۶ +

 قع وط نیر ماکعسا هدنفا رطا E لث رو

 ردشلپاپ راهب قاط رب هرزوا

 ۰ كنيدبص

 ند عوطی را

 نکیا هدف ا و زادز هب یرعوبط

 كرلن وب بولوا حماج قاق 2
 .یدیا مارلیسا ی ۰

 ۰ روینل وب ۶ هجا

 ۱ تانودا

 هن رق ۷۷

 جاق رب هداضق نوود

 ۳۵۲۵۱۲-) یتیما راب هلرکید ماتو
 هدنغاشسو تیالو هناي ۵8

 نالوا ترابع ندنسیفرش بونح مسق كل د وات راو
 .هینای هک «ردهبصق رب یزکر م اضق هدنسهعطق قاماچ
 وترومو هدنسییونج برغ هرنمولیک 6۰ اییرقن كن
 هدنکنا غاط ر «هدنقرش هزم ولیک ۱۸ كناهل
 رش ینع هدنف رط لوص كن رم 0 وووو)و
 یماوه فعل وا هیحفل م یق وم بول وا عقاو ه دن

 ا
 مالسا یمهلج ناه بولوا ردق ی ۲9۰

 ۸.0١" ۵0-) سوتانوذ سوبآ یسهعلق . رددوقا راو
 (یتیماراب) هم «بولوا یمص هلیعا (5



SÊ 

 لمت سم هدم ر ناسل كهبصق نالوا فورعم هلیمسا
 یمسا (تانودیآ)

 اس یخ .رویللوب یرهبارخ
 ۳ هدنن وا كل والبا هنس ره بول وا دیص 6, دار

 كنعق ربش (ایروا)

 ا .ردنآ ماود نوک شو «رولیروق ریاست كوي

 9 هیشا عو ر العا نالوا روم هلیم اب یسهیسا

 - دشت هدار وا كا هدن رلاحم ضعي ساو لا دیصق

 هللا هبصق سش یساضق -- .ریلپای ندنوتوت نلیرپ
 که ی ۰ درلنو «بولوا تارا نده رق ٤

 .ردهدنس هی ونح تمح ی ۲6 و هدنلاش كناضق

 یشراق هاا ىلع یلئلد هب و هلیتعاصم كنسیلاما

 .اضق ون یسهیحات (ییوس) نالوا روپشم هاب رلتم واقم

 -وا قلغاط یسیضارا .ردعقاو هدنسیقرش بونح كن

 -راو ید یرارب زودو یرلیداو ضعب لزوک «بول

 هليا هعونتم تابوبح «بولوا تبنم یعارپوط .رد
 ۱۹۰۰ ارش بر
 بب رو هنفصد و د ژان رآ یم

 e هراسو نوتوت
 ظحا ےہ بول وا یشنک

 « درعم و عماج ۲ ۲ هداصق نورد ؛ ردمالسا یرادقم

 «یتکم نایص

 -ا رطا كناضق . ردد وح وم یر وک ۱۳ و هناشغابد ۳

 : .ریلیشالوط هدتعاس ۲۳ ف

 ندا راصد لزوک ) a رکید مای و

 -وا یزکم كنغاجس نیدنآ هدنتالو

E OB E 

 4 ۳ ی

 ندا
“© + 

 -ود هغامربا روکذمو هدنلاش عب هدنغعص تعاس

 ربمد كريم زا بول وا عقاو هدنرزوا كناجرب نایک

 ۳۷ یدنسیقرش بونج هزتمولیک ۱۱ ۵ هلیق رط لون

 لول ۲۳۰ ۳۱۰ یا ضرع هو
 نامه «بولوا ریش رب هاکتراح و كوي .ردهدیفرش

 راو یسلاها ۰.۰۰۰ ءهرزوا قلوا مس یسهلج

 لو ریمد و بول وا طوب رم هلل وب رمد هلریم زا . رد

 «شفلوا دیدم یلیخ یرغوط هنیرلفرط جا كنيل وطان آ

 یساوه «لزوک تیاق یقوم .ردهدنم وا لک نوک

 كنب وا ؛بولوا قوحو یا یروصو مالغاص
 راط یرلقاتوس قجآ ؛ردطاحم هل را دجغاب یس رکا

 ٌل .ردیلقیشال وطو

 .روشن ر وک یرلدارخ كنم دق رهش (هلار) هدیدا و

 یواح "یراهنیک ام رونلوا كن رحم هلراع هدنشا ك رپش

 وا هاو ه دنس راق و زارب دل ره

 ۲ هدن راوح .ردذ وخ ام ندب وب جد

o۱۲ 

 ییعی هنسدب ونج یاهننم كنة غ لحاوس «قرهالشاب

 های 0 وا شوق یظعالوطنالوا هقرشبونح |

 1 و را اش 1 ةا ره خیرات

 ۰ ۱۳ مط 4 هب دین اعع ثالاع «قردنلوا یف ندنف رط

 3 2 تكنسیداو یعامربا سردنم یناضق ندا بس

 . یرلغاطزیوجو هعج "الامش ,بولوا ترابع ندنمق
 ۶ . وار ءربت یسطآ شوق كنغاجس رمزا رلیسهلساس
 ۱ هکوس كنغاعس ندا ابغ «شلرآ ندن رلاطق شمهد
 3 هل رااضق ی ال زا ید فرش هنیح ya «هلیساصف

 ۲ لوط نالوا هع ندقرش «بولوا طاحو دودح

 . یسیطسو ضع نالوا هونج ندلاشو ٩۰ رقت
 ۴ ی یسهیعطس هحاسم «هاغلوا هرنمولک قرق ید
 ٩۰۰۰۵۶ یسلاهاو هرم ی ۱:۰۰

  EASرویش ود یک ۲۵ هنشاب هزنم ولیک رم .

 یدومو مرا «مور یس ۷۳۳۷ زکلاب كنسيلاها

 نکاس هدنساضق نیدآ سفن ید رنو بولوا

 نا نا 000 ریتم یا ىر ناسلو
 عاط هدنتهج لاش یسضارا كناضق .ردمالسا |

 -او لزوک كرهرد ننیا ندرغاط و و ندن رکنا

 تكنسارم سردنم ید هدنتهج بونحو ندنرید

 وا هدنلحاس لامش صوصالعو هدفرط ییا هکب وب

 راس كتیالو یرلن امر وا

 ط ومالا یخ هب ههددتسا زا 0 هن راف رط

 E ٰلدەووا ناداز

 هعونتم تابویسح یالوصح .ردراو ییاغآ" زبوح و

 موزوا «نوتیز «کوک نايم نویفآ قوما هليا
 ۰ . ردت رابع ندهراسو

ETEخشم  

 هلیتقو هددسیا یرپش رمد ۳ ۳ ندا

 شفلو یررش مهم او ؛یزک رم كتبالو یربش نیدنآ
 -وطان ۲ .ردهدقفلوا دای هلعا و تیالو ندنفیدا وا

 | وا ندن رام كاو كوي لا كنهیناقم تایالو ی هدیل

 . لحاوس نوت نامه كنهروک ذم هِيسح ةعطق «بول

 | كنيلوطا[ا یرغوط هقرشو ربنازوا هجنسهیرغ
 هدنسس راق كنسەطا یللدع .رولوا دتع هن رلف رط جا

 CEE E E شرم ۱

 3 “ص هدلاح یی دم ردق هن ره

 | .ندبغ لاش بونازوا ردف هاش ضرع ۲

 نددمّشح ی هلی سس راک دل رفایس و هزیمولیک ا

 ضرع نالوا هقرش ندرع ردق ههیقرش دودح



 د یآ

 ۔ولیک ۲:۵ هلیاسح یثحوا شوق هب ید
 9.۰. بز نو انيك یسدیعطس ٌهحاصو یه

 ندیشک ۱ ۲۵۱ ۱۲۹ یسیلاها .ردءهرتمولیک عیرم

 ا هنا ب هزنم ولیک میرم رهب «هلغل وا ترابع

 ات رقت ندتال و اا رادقلار وك دم .رویشود

 OE ۰۰, [(برقنو مالبسا ي٩ ۱ ۴ ۰۰

 هيس هبصق ریمزا سفن «بولوا ید وو نایتسرخ
 ناسل یسالج هقشپ ندرلمور کهدرلرهش ضعب رکید
 راکدنوادخ الاش یتبالو ندنآ .رلردملکتم هلا یکرت

 .وکذم تیالو هب اقرش «هلیغاس یسهرق كتنالو
 كنتالو دینوفو باص رای ءرقو

 برغو بودنج «دودحم هایرقاصس هکنو دیج
 .ردطاحم هل ریکد رلهطآ ید ندن رلتهج

 تورو یضارا ك رکو هععفوم درک تیالو و

 «بولوا عماج ینیرارپ لزوک لا كنيل وطان [ هج هیعیبط

 یرلن اهل وهربزج هبش «یوق «نفروک قوحرب یلیحاوس
 عم ۵۱ كناپ د هدهد ٌهتمزا لحاوسو . رد واح
 -راقیلآ «تلیم «سفا «ریمزا «بولوایرب یتدم كاو

 هدنرب ره ۸ هک «یدنا روى

 زهو نف بابراو اح هن شلوا رکلاع قربش
 نوت كلحاوس هد وڪ یکن وکو . ردشعا روهظ

 وا مصح هن رپش ریمزا نالوا تیالو زکر یتیمها

 جا كنيلوطانآ یرلوب ريمد صوص اىلع :یرهسل
 فعاضت تیها وب هکدلیرایا یرغوط هخ فر
 تیرومم و تعسو بسک هکدنک ربش و .كرءهدیا

 رکید هکدشا بعشت یرلل و ریمد نکل ".ردهدکعا

 ههبش هدن رکحهدا تیرومم بسک ید دراهلکسا

 لرلغاط و یدد-سا قلغاط یسضارا .ردقو

 ۱ لزوک «بولوا روتسم هلرلاعرمو رلنامروا یس رکا

 ‹«هقشد ندن رلقد-] وا لماش یرهرد و رب تدنم و

 كس راقامرباو یاج صوصخ |لعو هدن له رآ كرلغاط

 ید یرءهووا تنم تياغو عساو هدنفا رطا یرلا رحم

 دنم یرغوط هغ ندقرش هجلشاب یرلغاط .ردراو
 یرغوط هونج هدیرلضعبو هلام یرلضعب «بولوا
 (عاط زو) یک وی كا 2 رلن وب .رارون وب لئام زارب

 ربا ( زیدک) هلا سردنم وب هک .ردلسلس نلید
 هد ع ا ی EN ا رج كش رلقام

 ینیدازوا یرعوط
 رول وا السا ردق هنتس وا ا هی اد عاط زو

o1۳ د یا 

 است كرەنود یرعوط هب قرش لاش ندارواو

 .اعس رم زا یربصو «رویلوا یپنم هدنتس وا كنم رب

 کهدنتهج بونج .رویریآ ندنغاجنس ناخوراص ینغ

 ندآ هللا رم زا هل رلم اب یعاط هعجو یعاط زوج

 یسهطآ ماسیس “ف رهل وا و رب تا او یرلفاعس

 ۰ ربنا زوا هنا رک د هدنن ر وص نور 7 هدنسس راق

 اهد رلغاط ماطر نار 1 یسهیااش دودح كتالو

 یعاط یبریمد و الياي هج وزوا سا ردام و

 وا دتع ردق هقاشع هجو دودح ندلحاس هل رلمات

SE, 

 هدنتس وا كن رهش یریکد و هرنغاعس لریکد . را ردا

 یطح هایم مش رب هدنس»ه را نتالو و «رول

 هلن .ردراو عاطرب عقل یه و د رفنم دلیهان (یعاط اباب)

 لیکد ید غاط كولي رب رکید هل (غاطزوب)
 اشتنم «بوالشاب ندنتهج قرش بونج كنغاجس
 یوکناتسا هلا سودر «ك رهکندنس ه روا تنغاجس
 نوزوا 5 نرک لیح هنحمآ رک د ET ی رهطآ

 رکید هدنمسا (عاطقا) .روبدبا لیکشت هربزح هبش

 اروا یرعاوط ناو تم ندا و
 -الو نیدآ عی یتیدوادح كنم راقاتس هکت هلا اشتنم
 . رو ربآ یس هیقرش دودح یک هد ونح ٩۱ كس

 وع هلنالیم زآ دون ایو لاسمش یراوص كتالو
 دن ریکد راهطا ءقرهقا هبرغ ندقرش هرزوا تیم

 هلا (سردسنم) یررم كوي لا .رارولوا بصنم

 قد یکجا نر و: تو
 تبحاص راصح هرقو هیها وک كنت الو راکدن وادخ

 ندنایرج یلیخ هدهروک ذم تیالو «هلئاعب هدنرلقاجخس
 هدعب و لریکد سردنم .رارریک هنتالو نیدیآ هرکص

 كروج) ندلوص «رورلاب ندنحما كنب راقات س نیدیآ

 یر رد قوح ر هل رل رپ مان (ییاچ هنیح) و (وصقآ) ء(وص

 ر و ینیاچ (لبوک) هلیاچ (زاناب) د ندغاصو

 لزوک كنغاجنس نیدیآ «كرهدبا ذخا یرلهرد قاط

 تصام هلن ریکد رلدطآ فای قش ییس و وا تنم و

 د رلغاط ادتبا هدنغاینس ناخو راص هسیا زیدک . رولوا

 ندغاص ءب وقآ هدءووا ۸ عساو ه دعب و و

 ندلوصو (ینیاچموق) هاب رلیاچ (یبروع )و (یدنلس)

 قوح ر هدندنرط ییاو ینیرلیاچ (فی)و (رهشالآ) ]

 دوش بو رک هنغاعس ربم زا فا تحل یرهرد |

 هنب راقیح كنم زفر وکر مزا «كر هک ندنناپ كنس هبصق

LAF 



 ئ

 كنیراقامربا یک هد هج رد یجکیا كتبالو .رولیکود

 وح هک «ردرېن نلپاد (سردنم كج وک ) یسیج رب
 هدنشا یعاصس رسزاو هدشالو لخاد هلیماع یمهض

 کیا كنفاط زوم ناسلوا فیرعت هدراتو بولوا

 کیا و قامزریا وب
 «بوقآ ندنحا درلوووا لزوک یک دنسهرآ كغاط

 ردشاب «هلا ذخا رلهرد قوحر ندلوصو عاص

 یسهطاشوق «روړملاب ندنناپ كن راهبصق غ ولسایآ و

 اش تهح كتالو (یاچر ,داب) .رولیک ود هر ةروک

 (یاچ یلهتخ) ؛هنب رفروک یلرادناچ .بوقآ هدنس هیل
 كن زفر وک یسهطا شوق «بوقآ هدنغاجنس ربمزا

 ؛بوقآ هدنساضق سالیم (یاجیراص) ؛هنف رط لاش
 یخد ییاچ (یشا) هلیاچ (نامهلط) ؛هننزفروک ایلدنم
 یرعوط هب ونح ندلامش هدنتهح قرش كنخاعس اشتنم

 لد رېن کیا لوص و .رارولکود هرکد قا «قرهقآ

 «بولیک ود هني رک د رلهطا یرلوص نوتب كتبالو هقشب
 ارا تیالوو نامه یسلام یربکد رلهطآ كنيل وطا

 اب هلیس اضف قلاوا ز گلاب هر را لادن سض .

 كشیالو یراریزآ رب نالوا مبا هلئاموب كنغانس
 -ادخ»ب

 ؛ردعفاو هدنسه را یسهبع-س

 ساب یا اا وب هدر و در دریا اش

 تحاص راصحهرقو هيهات وک كالو راکدن و

 هلنییعت ینطخ هایم مسق هکنوح

 نا ربآ ندن رز هضوح سردنم و زیدک ی یسهضوح ه راقس

 .ردعقاو هدنما كغاجنس یکیا روک ذم تربص

 اشتنم صوص ایللعو یرلفرط رثكا كسالو

 ناخوراصو یرلغاط كنیرلقاجنس یلریکد هللا ربم زاو

 هل رلن امر وا یرلت هج ضعب ید كنب رلق اس نیدیآ هلا

 لا كيل وطنا دجامروا تیالو و ؛بولوا روخنم

 ہلا ماچ قآ هدرلغاط عفتم ,ردندشایالو نکن ز

 -رلغاط نالوا هروا یرلعافت را ؛ج.د رآ ویاچ نا رطق

 كسک و هلرلغاط قعلآ ؛هشيم هلا ماچ لزق هد

 ۔الپ «قتسف هللا ماچ لزق ید هدن رلکنا لر غاط

 5 ردد رلق (ےس

 راجشا راسو یراجاغآ نوتیز
 قاوف «لزق «رانح د هدنررانک یاح هع ونتم

 روا تیالو موبعلاییع .روسلو یرلحاغآ كلن وک و

 بلح عي ماچ لزق یسد هدن وا ك رلح اغآ یک هد ران ام

 < یس4شیم ط وم

 لامعتسا نوعا هیننا یسهتسارک كران و بول وا یماچ

 هشنا نوحا رهناخغابد ید یغوبق .یک ینیدنل وا

 لیکشت تازاخ ر هعفدل وا «بوالبوط ندنفداراب

n 5۱تک اما  

 -اضف زکحوک كنغامنس اشتتم صوص ا|لع .روبدبا

 ۱۵ ی 1

 هرم ۲۰۰۰ یسهورذ كسک و كا تولوا هدنس

 عوت و یرلکنا كنغاط (زاردءام) نالوا هدنعانترا

 درلیاچ یرلهتسارک كرلجاغآ وب
 ید یرلق وبق و هه روسو صم «ك رولت رب دنا هل وص

 .رد روتسم هلحاغآ

 رب زسیشا ,دقاعتس روک ذم .روللوا لش هبا وروآ

 بوسلو یرلجافآ نوتیزو هک بوئرخ قوج
 .ردزآ یرلیلپشآ یدهسرارودا لیکشت رانامروا

 هزومع « ط ومالب لیتیلک ندنران امر وا یغاجنس ناخ وراص

 .رونلوا لقت هایوروا «بونالپوط یعاربای قاموصو
 نکیا راو رلح اغآو راذامروا ردق و هدشالو لخاد

 ۔هنخ كح وک نالبراب هلبا لا بویفلو رارازخ كوي
 هنسهینبا كرليوڪو كرلفرط جا قحا ىخد را
 ل را ا اا ارا قوا لشیرولا
 بویم هنلوا هظفاع هلیش ال كل رلنامر وا هدر و و

 یروهظتاعاضو تافالنا ه سص هرآ ندنف رط ران ابوح

 نم رلنامروا نانو هدتالو لخاد ۷ یاح

 ل 5 ۱۷۰ ی اب رقت ع وطاثیح

 نانلوا نومارانامرواو « ش وی مر ۳ رقت ی

 . رد هدنتدسن یر هو دشد E 9 فراصم

 تالوصحم عاوا ییاقوح كخنراوص و یساوهو

 ا نالا كععارز بول وا E هکم رب دشبش

 تمدحو تسمه زآ ك هتعارز قر و یو هدل ویصا

 رادل وصح كاو نکنز كأ كن هی اهض كلاع بوش

 دوما تیک هدنف رط ره كتالو دقش نرنغاعس
 ار لتي گ ۰ 3

 نیدیآ یت گرا یک هدنف رطب ونح . رد هدکل رب دشبش

 «هدهساآ قالرا اهد و ضاپ اهد یعوماد كنيل رک دو

 كنب راق اس ربم زاو ناخوراص فعل كان رلتهج لامش

 یونس هدتبالو نورد د قاسوع ردق یرلف وما

 ولیک ینمی هیق یکی نویلم جوا قوما نالوا لصاح"
 هدنلعیر هدنوا قحا كنو «بولوا هدایز ندمارغ

 هب سنا رف چ شابو هاا وروآ یروصقو «فرص

 عا ٤یف ر ید كن رظدرکح رولو: جارخا

 هدنلغ یروصق «بودیک ها وروآ «هرزوا قم راقیح

 لوصع یجکیا كنتبالو نیدآ . ریلپ ریدب هب ان | ویح



 د ف

 همش ءهل روا ا هت
 رج کج هدنراضق یسهطآ شو ۳ هی

 لصاح موزوا یلتیلک قرلوا ار ا ا 3
 -وا وروقو شاو ؛ ردهدقلد و ر وق یسیلک مسق .قرهوا«

 نویلمرب ییالوصحم موزوا یونس كتالو نوت قرهل

 یرادقم رب ینرج كنون هک «ردهدایز ند راطتق کی
 جارخا هاب وروآ یسیلک مسق «بوتلوا فرص هدنلع
 برش هار نویلم دمو لک تانعوحمو یدقفلوا 3

 وروق هدو بولوا قوح ید یربجا .رذهدکا 9 ۱

 نوا یسهونستالوصحم و .هدقفلوا جارخا قرهلوا "

 -اغآ نوتیز .ردهدقلوا غلاب هبهیق یکی نویلم

 نوشز زسیشا بو لرو تیما قوح هشرلح

 شلقار هدن ریلصا لاح رلتاهروا ترایع ندنراچافآ
 .دننیق اربل كيب زویجوا یونس هت هل یرفدلوآ ۷

 .الوصحم مبم كا كشالو .روبنلآ 3و 6
 ندآ هلا ناتوراص «بولوا نو 2

 یاب شاضشحو نویفآ لیخ هدنراقاصس لزریکدو
 .وآ ندتالوو هلیتقو هجک هنابوبح .ردهدقلراقیح
 و هدقفلوا حارخا یاد لییخ هب یی ونح یاب ور

 هدرب و «ندنساغلوا انتعا هتعارز نف [رمخا «نکیشفل

 ندنسلرپو تیما هدزاهد هنتالوصع ربصیاو موزوا

 قح آ ینالوصحم یادغ كالو هدلاح کا «ییالوط

 یونس ینعی هد رادقم كجهدا لباقن هب هیلحم تاجایتحا _
 .ردهدن رادقم لیک یکی نویلم قح رب یراق و یغاشآ

 ه هک نویلم کیا «بولوا هدایز اهد ینالوصحم هبرآ

 نه هلیسهیحا لیکید صوصخالعو «هدقلوا غلا
 رابتعا هدای ز دنا هنسنح نالوا لا 9

 جارخا هبا وروآ یمظعا مسق كنهبرآ .ردهدفقفل وا

 رکا كشالو ید یراد او ماسیس .روین وا
 لصاح هلتیلک هدنغاخس اشتنم صوص |لعو هدنرافرط "

 یراد قآ نالوا لصاح هدنسهیحان لیکید بولوا

 دوف ناد E .ردهدقلراقیح ید

 بسن رادواچو فلع .بولوا قوح لڅ ید و۲

 رب زا یرلفرط نربدشیت تابوبح هدایز كا .ردزآ
 . رد راقاجحس ناخوراصو

 ترابع ند هداج” و یلاخ هجحااپ هیعانص تالوصحم

 هلیسهدایز هجا وروآ هدنرلفرطضعب كتالو «بولوا
۳ 

 و

 | ایک مسق ید كران وب .ردشل و ترېش هدایز

 نو اب جرم ان بونلوا حارخا هال ور 1

 د یا ۸

 الو ندنوب «قرالیاب رلیلک و هداج و یلاخ نال والوبقم
 «مانغا . رده دکم بک ها رادقم 2 یونس هت

 .ردقوح ید یتاناویح راسو هود .تآ ریغیص

 هبعش حوا نداروا ءبولوا یربش ربم زا تراجم زکر م
 ندنندآ یر كنب راطخ لو رەد نالوا دن دع هنب رز وا

 هرات وا ندنوا یرب مک ی كل رهک

 ردق هرپش الآ كرهکنداسینغم هدیرو ؛هشمهدواو

 «بودیا لیست لیخ ات رل و و .رولوا دم

 هدکعا تمدخ هندی زب كعالو تورو تعارز

 ریمدو «ندنراقدمهراو هبیرلیا اهد نالا یدهسیا

 نادقف كروس وش كتحءدا بعشت ند رافق وم لو

 .ردهدقمامدنل وا هدافتسا قح ییالوط ندناصش ایو

 بولوا ترابع ندقاع» ش یقیالو نیدآ

 ر اوس ایش زیرا نالوا هرادا تدتالو برم

 تهح ثشزفروک یسهطآ شوق ییعب ا مق

 هلا لحاوس نالوا یراقوب ندنورب یک هدنسهب ونج
 سردنم كحوک

 ربا رب اعم ناخوراص ؛ رد واح ینمق یراق و

 ادعام ندلحاس «بولوا ترابع ندنسهضوح یعام

 اسنغم یک سو «ردن رابع ندنسیلامت مسق كتيالو

 كت سطس و مسق كتالو اس یربکد ؛ رد رپش

 بصنم کواو اس یو بول وا هدنتهج قرش
 هنو ندنمسق یراق و كشن رهط وح وض کا نالوا

 ندنسهضوح وص كوروچ ندن رلعپا سردنم كوي
 ندا دش نالوا تام یرکمو «ردنرابع

 .ابع ندنیطعا مق

 ردق هریک د هسا رج

 وا یابی کر 5 لحاس یددس رول وا دع

 ندنس ونح مق كتالو یعاعس ایه ره نال

 یرله رب زح هبس و نف روکو لحاوس بول وا تراک |

 9 . زدب رهش هلفم یزک مو را ك رلقاخس

EES e, 3هجا ی قت  

 ردهرزوا یا

 هیحات اضق قاینس

 دایآ نورب ۸

 ییوک یدیس |
 تم ریمزا

 نورب هرق ۱ ربم زا

 هدنایرت /



 ِ ربم زا

 ناخو راص

 ك رکد

 اهم

 همرب

 سالیم

 موردوب

 هیداد سی مر اشتنم

 کج وک

 نشا یرکم

 رب ليتكم هیکلم ةيدادسعا رب هدشالو رگکم

 ر هلا تخم رب یصوصخ هلیما « قر »و نیلعلا راد

 یک قیا و هیادتبا بتاکم ٩ و یتکم ثاا
 ال ار سد سا تكنررکر قاس
 یرلبتکم هیدشر هدنرازک م هیحات ضم و دیس رفا

 .هب دشر بتاکم دوحوم هدتالو نورد «بونلوا داشک

 ر EO شوق .ردهدابز ند ۲۵ یددع كت

 یرلبتکم نایبص ددعتم هد راهبصق .ردراو یتکمٹانا

 «هد هس روینل وب یخد هد را هپ رق ضعب «یک ینیدنلوب
 كنت رازک نم اضقو قاععس .ردلکد مظتنم كم یرالاح

 تعارزو یرلن ویسیموق هعفات و فراعم هدنسب کا

 هبدج رد هن هددسیا شفلوا لیکشت یراهطوا تراحت و

 هدسالو نورد . رد رلوهجم ییدل روک یرلتمدخ ردق

 كناسس وم راسو سرادمو دجاس و عماوج دوجوم
 .یدمهنل وا سزنسد هنن رادقم

 رس زا ییعی یسیلامش مش كتالو و هدمدق نامز

 یعب یسیونج مسفو (ایدیل) یرلفاعس ناخوراصو

 هل رلمما (ایراف) یرلقا جس اشتنمو یزکد «نیدیآ
 یتهح هغر ینعی یسیلاعتیاهننم قحآ .یدا فورعم

 نوا 9 امت اه بولوا چرا ندوب

 «یکی یدلوا شفلو لخاد هنسهیدق تکلم (ایسیم)
 هدکت ید یساضق یزکم نالوا یس ونج یاپننم

 س كاد .یدیا قیم هب (ایکیل) نالوا فداصم

 رهش (سدراس) نالوا شفل و بیرق هییطاص یرک

 هنمدح لثم برض هلن ورتو لام ترثک هک ,یدیا یمدق
 یرهش ربمزا .یدا خیا كسوسرف نالوا شم
 كوي لا یدهسدا رویشمو كوي ندتقو وا ید

 ید ربش ال .یدا (غولسایآ یعی) سفا یربش

 كوي كا كنايراق .یدیا دوحوم 4مان (ایفل دالیف)

 (تلیم) نالوا شغل و هدننصنم كسرردنم وب یرپش

 د و و «(هسالیم)ندئق و وا ی رېش سالیم ؛ یدیایربش

 روو دوجوم هلیعسا (ساراقیلآ) یربش مور

 ا ا ناملط یک یرافذلوا شف و
 ۱۳ السا (سوتاسقا) اد بيرق هنصنمو

 ندهبرآ ماوقا یسیلاها كنهیدق راطفا و .یدا



۷۳۳,۳۳ hih a 

 تک ۱ دم ی 1

Eد یا  

 ندکسا هد را ریش كوي نانل و EE ریکدو دا ۱

 ه دود .یدرلشعلرب ب ولک یررحابمع نان و یر

 متف ندنفرط ردنکسا لوس «بوک هنیلا ۵ ریناریا
 هد را روا هدناقو ك ركنا و «هرکص ندقدنل وا

 هک ,یدیشخا لکشت رلتموکح كجوک قاط رب
 (J1) نالوا شم روس مکح هده رب ئرار وپشم لا

 امور بوک هنیلا درل_یلامور ه دعد .ردیتموکح را

 .هصح ینل روطاربعا قرش ی لز يسقل كنغل روطاربعا

 طبض ییفارطا رڪڪا را یق ولسو ؛شعش ود هنس

 علف كل رلیلکیدن و لحاوس ضعب «هدهسید راشعا

 لرلسن رب نايتس رخ لقتسم 2 جد یرلتهح ضعبو

 هدنضارقنا كن هی وعلس تل ود یادی ه دن طب

 ربد زا) و (ی رلاغ وا اشتنم) «(ی رالغوا نیدآ) هد رلاروا

 «هدهسد راشع | د رفت اما اط 3 هل رامات (یرلاغوا

 یف یر هح ضع هدنن رود دب زباب داس م رب دل

 ۷۳۹ یرلت ر صح یا دارم ناطلس تنام بوت وا

 كلام و چ الماک یتیالو و هدن راځ زات ۸۳۲۰ و

 .ردشعا چ هب هيام

 ندیا بیکرت ینتیالو نیدیآ . فسا ا
 الایش «بولوا یر كنهسخ ةیولا ید

۷ 

 .اوسقحآ ؛یدیا راو یرلتیسانم هلرایناریا «بولوا

 | ناخوراصو ندنغاعس رم زا هیس هلسلس یعاط هعج

 لرکد ًافرش .ردشلربآ ندنسهش وک رب كنغاهس

 هل رک د رلدطا ًابغو دودحم هال رلقانس اشتنم ًابونج و
 یغاشآ كنيهضوح یغامرا سردنم لوی .ردطام

 یرلتهح بونحو لا ءهغملوا ترابع ندنفرط

 | رانامروا هدن رلغاط .ردهووا یمهرواو یلغاط

 هاب رلح اغآ نوت ز «هدهبیسا د وقفه نوت س نامه

 رلکی ش8: دنس کیا كردە را ۱۰۰ | اسینغمو رم زا هحهیعیبط تور .ردقوح یرلغاب

 ؛قوماب ییتیلک اذه عم ؛بولوا یرک ندنرلقا خس
 یالوصح هعونتم تابوبحو نویفآ «ریجا «موزوا
 ینیدلےڈالک ۲ ندلودج یهدهفلاس هدام .ردراو

 ءبولوا بکر م ندیحا ۱۱ واضق  ‹هرزوا

 ی۱۷۳۱۱۳ كران و هک رد راویسیلاها ۲۳

 بولوا یدوریو نایتسرخ یروصقو «مالسا
 هن وک یارس .راردنلکش ملا یرت ناسل یک

 رب ندنای ر ًالوط یغانسوب یلوب ریمد نیدیآ ندیکردق
 تلود هدقاعس و .رودا طبر هلرسزاو قش های

 - اما كنيقوعلس نیدلا ءالع هدنضا رقنا كن هیق وعلس

 ر یا

 دمت لغوا هدنافو بودا درفن ك ندا ندنس

 «شه روس مکح ك یسیع یلغوا كنوا هدع و «كم

 حرا ۷۹۲ كب یسیع .یدشفاوا هی (یرالغوا

 هن رلترضح دی زیاب اطلس مری دلی ینلیا نیدیآ هدنسپ ره
 نیدآو «بصن هتتالو ربم زا یسیدنک .هلکعا ماست

 و هتشيا .یدیشغل وا نییعت لرغطرا هدازېش هنلیا

 عا نیدیآ نلیر و هتالو نوڪ ندقاصس و رغاعس

 ندنمسا كکی نیدنآ موم نالوا ندهیق ولس یارما

 مر دو و اه

 ها۳ تر درآ ها ها : ما

 ست ا 1۹ ۱ یرالغوا نبدا
 نلیرب و ه راكب نالوا شمروس مکح » SE هدنلیا
 ۰ ردعسا

 لا
 AR ك اا

 نیدلاءالع «بولواندنسامماهیق »

 هدننهح یغاجس نیدآ ینیدنلو یلاو هدننافو كدابقیک
 یساکلاو شا ذاخما نک م یغولسایآ «هلد رفت نالعا
 لزوک و عن مسا و یک ینبدنل وا و یمن ییا نیدآ

 كن دج لغوا هدننافو .ردشلربو ید هنن ریش راصح

 نیرو هنغاصس نیدنآ

۰  

 یسع و و ؛شلوا ثراو ك یسیع هدنافو هدكواو

 ناطلس مریدلی ندا رفس هفرط وا هدنح رات ۷ ٩۲ كن

 .هلکعا میلست یک «ب وقیح هل ابقتسا كناج د زاب

 مش اددجم

۳ 

Oنا 1 ا  Eجو مان )مت  
 SNA N «بولوا كد و اب

 ِ وا نییعت هنکلیلاو ربم زا نالوا شل وا

/ 

 .ردشعا یلیلاو زاعج هلیاونع « کی هدحو یکی

 هدنرانامز هیناعع مانع نیطالس

 شا تأشن ندنتلابا ابو ریش نیدآ
 یددا

 قیرف هلیصلحم یی دنا هلتسن هنن رتکلم الع ضع

 «ندنشدل وا هل رای اذ مسا یرلت رهش «هددس رلشغا وا |

 .یدلر وک بسانم یرلغل وا ۹و هدنسهرص یرلیاذ مسا

 یهداشرفآ (41; ۸:۲) ربهآ دوخاب ]| ۳
 ها نارزفو هدنس ه روا رغ یارک 4

 هدنسهرآ یلامش ضرع ۱۱ هلا ۲۰۳ هک ءردهعساو



N 

 یو نالوا هونج ندلاش «بولوا ٤٥١ هرم ولک

 و .ردعساو یخ خد یا نالوا هرع ندقرشو
 هدنسهرا یرلموق وروقو شاپ دریک یارک هطخ

 هکشد یسهرګ وسا كناقرفآ «بولوا یک هچناب رب

 یرلغاط مدنعافترا هزنم كم شب تردو ؛ردناباش

 روا و عاطو را روم ماطر ناقآ ند راغاط ون «بول وا

 یاد ینیرافرط رثکا راروغاپ یکیدتیا بلح كرلنام
 درلغاط زکلایو ؛روب ریدنلو هدنلاح د رمز هدنروص

 یسیلاها .روینلوب وروقو قلایق یرلتهج كسك وب
 یشارفتسا رلهیراج هيج ز «بولوا ندنماوقا ربرب
 هح هدایز یراکتر ( هلیبس قق و ص هارادنع

 لاغغشسا هلثعارز .هدرهسا یر رلن و : رد ما

 یو ی شا کت هو ۵
 اه ی لی یا ات لیورکحو ۶ روا

 دجاشاب .رولپروک یرایروس ریغیص ' ىلج وکر وا
 هدنلباقمو «نارملآ ندنادوس ییراد نالوا یرادغ

 راص تورو و یزوطر ی رد اندک (وس)

 كن رلک اح هک «ردربش (سداغآ ) یرازکیم" .رارات
 ر كوي هعطس و یاشرفآ امدقم رپش و .ردب رقم

 ءهددسا شا ید لیخ یدش «بولوا هاکتراح

 سلبا رط
 درلناوراک ندیک هنادوس ندسافو ریازح هلع

 .رارک ندنحا كنهعطق و یسرنکا

 كتکلع لصا مسا و هد هس رارو ریو یا (نىس1)

 ا غا
 «قرهنلآ ندنرلباتک تحایسو ایفارغح كع یالع

 .ردراو یسوش هدابز نکس شش نوا هن

 کو رلیاد وس

 «هد هسی دا دوج وف ن ا هدن راهطب رخ 1

 .یدیشلاق لوهجم ىلاوحا كت
 جاس ریلکنا رب هدنعما (تراب روتفود) لوا هنس

 وا ان ی دس | اه یششیزوو لس یاتش رفآ
 رد نارا یلا لا هدهم اساس یی داب

 ۸ ندب و تیام

 | هدنسببغ بونج كنايح وقسا (۸1) ۱ 1
 ونج برع هزنمولیک ۶۸ 2 (ووقسالغ)

 هدنلحاس لوصو هدننصنم كل رپ نالوا یاتمهو هدنس

 یسیلاها ۰ ۱
 (روویکتنس)و (ریآنوت ون)نانل وهدنسید راق ۰

 . رول وا غلاب هب ینک ۱۸۰۰۰ یسلاها راز ها راهلع

 - وا لوغشم هلکلیحهک و قلیعفیلا هیجاساب یبیلاها

 یساضق - .رردا تارا هلا هدنالربا بول

 ردراو

o۱۸ 

 .زدورم ینیدلوا شک

 ۱۳۳ هی و a طا یزف روک (دیلق)

 ِ  كزفروک روکذم «بول وا دتع هدهثاسم كلو رم ولیک

 هلرلاصق نالوا یژرا وعمهو «ردن رابع ندنسهضوح
 - ود هدفروک .ردضشفلوا قیرفن هلیطخ هایم يسقن
 هحاسم .ردراو یربن جاق رب رولک

 یسیلاهاو هزمولیک میرم ۰

 یسهیعطس

۰ ۷ ۰ ۰ ۲ 

 بول وا یر تعارز هجشاب تهد بونح .ردیشک
 «رمقاب نوک «ربمد هسا هدنرفرط لاو ط سو

 . ردقوج رلهشربافو عیانص و یران دعم هراسو نرهتنآ
 .ردراو هبصف ردق یبرکب هداّطق لورد

 سصع یجتنآ نوا كنابالآ (۸۲۲۵:) ۱ 1

 (غربمرون) «بولواندن لرعاثیدالیم ] 77
 ۱ رد شم سای هد ریش

 که قرش كايیاپسا (Aye) ۱ اک

 ا چ تو ۰
2 

 DEY 7 كحوک عقاو هدنسس راق لح

 مس
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 ەدەعاق و یش راق هل دنص كکللا دع یر

 . رد روطسم هد ع خیراوت یفیدلوا شتا ن نصح

 ناطلس نالوا تلود "یاب ۱
 ن ناتنع ] :وط ی دع 1

 كلا راشم هاشداس «بولوا لغواكيلآ زدن وک یردارب

 نویق هدنسپرعه حمیرا ۷۰۱ لغو هدنرلتیعم

 هدنراوح كنهعلق بولوا دیش هدنسه رام راصح

 «بولوا عقاو هدنرزوا كلوب یرادقم .ردنوفدم

 ىيا ینیرلقل هتسخ ضعب كرلتآاو ؛رددوجوم ن الا
 روهشم ینیدل وا دا نس هن ونعم ةصاخ كأ

 .ردراوتمو

 نانو هدنلا كنيح ( ۸۵00۲ ) | ۰ ۹۹
3 ۰ 

Eسفر کنار وام  
 كرعس یرهناخو ردعقا و هدن هراتکا تاخر( روما)

 .ردطاح هلروس رب ندجاغآ بول وا "ریس
eون یاهنم كناتسدنه (۸01۵) ) ۰  

 0: (نچ وق ) نا | هوش
 ندږکود «یکد عاقجالاب ك رېن جاق رب هک «ردیسهبصق
 ودا نجاخ 9 لوک رب یرلک دا لیکشت لوا

 al امش ضع ۰

 ‹«كسامو تنس

 ههلکسا و «نوحارشن ینلنایتسرخ «هدناتسدنه

 ترا iS یح زکس نوا

+ 

e 9 هدن وڏح» E 

4 

Vo oردعفاو هدیفرش لوط . 



۰ 
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 هدنغاجس هباف هدیلیامور قرش ۱ نرک لا
 .رده رق ك ويايو هبصق كح وکر ] ۰۳ <

 هدنس هیحأت (ه رقن) هدنش رط هم کم کم

 هد « نادلبلا محم » ییدن وا عاط ر

 تكنايح وقسا (۸۱۱5۵-۳2186)) - ۰۱ ۳
 هد مرور | عفاسملا

 ندطورح رب هدنعافترا هزم ۳۳۰ «بولوا هطآ _

 هلق یسا رب هدنسهب .ردروپش هلیسلوا ترابع 3

 (نوینیمود) كنیلامش یاقیرمآ هلمسا وب س .ردراو
 راو هبصق رب ید هدنس هطخ (و رات وا) هدنسهعطق -

 .رد رویش هاب ئرازاب صوص هناناویح هک ءرد "
 كن, رلکنا ( ۸۲۱۵۹۵0۲۲ ) 11

 ردو اک و ) | ېدو
 رک و یربش كو كا كغلتنوق و هک ءردرهش و

 لاش هزمولک 1۹ كەر دوف تو وا

 اورا هللاچ رب نلیکود هنب رېن (هتسیمات)و هدنسیپش |
 یسلاها ۰۹۱۰ .ردعقاو هدهووا ر لزوک رول وا

 نوا هدنراوح .ردراو یتراح رویط راسو قوناطو "
 ینیدلوا شغا تماقا هدنیفن تدم كسول یحرکس

 .روینل و ییارس (لوت راه) 3

 هدنت)ایا (كيك) هدهدانق ( ۸۲۱۳6۵۲ ) ۱

 (نارولتنس) «بولوا لوکرب لزوک ۶
 كلوك و ید (آوسنارف تنس ) نایکود هتخام ربا

 كج وک کیا هلساو هدرازاوجوا س . رک ندنحما "
 .ردراو جد هبصق

 مس

1 | 

 راو ص ىدا ۲ ۸ هلیس هطسا و کتک ر هدهسن 3

 - اعدا رابخاو فشک یایافخ ضعب رکیدو یزلن دعمو

(Aymar-Vernay)نوا  

 وا شم روشود هنس هل اغ كا فشک یتسهصاخو

 هبادیم یالب هدقدنل وا قاظنتساو فیق ول هدعب «هد

 .یدیشهلیح

 ۳ . | هراعا ۔اھا كنب ونج یاشیمآ (4۳۵۲۵5)
r(ورب) «بول وا موقرب ندنس هیلصا 8  

 هلا ۱۵ كنلابج ةلسلس دن آ هدنراهعطق (یویلو )و

 | اخ یلیخ ادتبا هک «ردیلیوک رب شعبا روهظ ھلیس _

04 

 -افترا هرم ٤۸۰۰ ها ۲۰۰۰ رال ع یرلقدنلوب .راروینل | .یدراشمشارب یرارجاهم كنلف ماطر هد

۱ 
۱ 
۱ 

 ن یا

 كنم وق ( اوشیک ) هدنراراوح «بول وا هدنسهرا یرلع

 هدلاح ییدش رانو .روندنا تماقا یراهبعش راس
 نالوا هل رلل ویاپسا ءبولوا ردق سوفن « ۰

 ردق ۱۰۰ ۰۰۰ ید یرازلم شعوط ندی رلطالتخا
 نمو الو هد رکا تس دا و

 هب رقو هبصق نلیروک هدنرارانک كنلوک ( هقاقیتی )
 یرافدلوا شغل و لئرنک كب هلیتقو ندنرلهارخ

 ءتسردنن «لیو هصیق رنو .رونلوا لالدتسا

 اب یرلنولو هدنلکش اغاغ یرلنورب «كحوک یرازوک

OS e 

 .رد رعسا قرەلوا لئام هنکتر رق |

Eماوقا كنايايزارب ( ۸۱۲۳۵۲65 ) ۱  

 هک ءردموقرب یقحو ندنسهیلصا

 «قرهنلوا هیمس ( ودوقوت وی ) ندنفرط رلیل ریکترو
 .ردشلو ترپش رسا و

 ۔وا یلەین وسقاس لصانع (۸۲۲۵۵۲) ۱ 4

 (21) تدیقرط نات راق دف رب یو
 یسا لقوا ترد كنو ۰. یدیففوآ سمت دشدقو
 هيلع یتبم رو رل هاسف ماطر كناسیون هباکح

 . رد رتشل وا

 نوا ( Jean ۸۱۳08 ) ناز ) . 13
 : نوع
 هدنلئاوا یدالیم رصع ی زکس 5

 هبا لوبق ینلناتستورپ هک «یدیا یساپاب كيلوت رب

 هیبابو ؛شقبا رشن ینیویعو رارس ضعب كکلکیل 6
 . ردشم زای بانک جاقرب یشراق

 یسهیفرش لحاودس كنايسآ (۸:0۵) ۱ 11

 رهطآ یهدنلاش كلاب وناج هدنسیش راق | 2 *
 «بولوا هدنلاح یشحو مین هک «ردموق رب نکاس هد

 رال وغم «رایلنیچ «هدهسیغو یرلتیهارب چه هسایس

 ر هر «بویلوا یرابسانم ز چ ووو
 ناسللا معو یشلا مع «ندن راک دتبا لیکشت تسجل

 ییدعت رانو .ردراو یرلتیها لوی هح رظن ةطقن

 لا ۵ لهطآ SY ییانوباج نکلاب هدلاح |
 ی هدنلامش كنوا هلیسهریزح (وزب) نالوا یسلامش

 (نیلاتعم) نانلو هدنلا كنهیسورو هد راهطآ (هل روق)

 «هدهس راروینل وب نکاس هدنسی ونج فصن كنسهریزج
 راس هلیس هطآ (هزوم روف) و كنا واج نوت هلیتفو

 - هیفرش لحاوس اانرنوح دنه حو كن ه رغص را زحب فن نکات هدنمسف ی هدنشهرآ ییونح ضع ۳۰



 ن یا

 ینیدل وا شل و ترابع ندرلن وب یسیلاها ید كنيب

 .هرضاح لاها کهدرارب و .ردتشم ها هدیدع لئالد
 درایلای واج هلهو كنهراس ماوقا هلرلنوب ید كل

 یرلقدلوا شا دلوت ندنطالتخا 4 رلیلنیح هلرلن و
 هلیبق هلیبق هدلاح ییدمش یرلیدنک . ردنایان ندن ایس
 سی ر ینیرانیکن زاایو رایتخا لاندن رلجما «بواشاپ

 قاصص بواپ رهبلق ندضشماقو ؛رردا داخلا

 .رارتروا هلقارپوط هدنرلتهج لامشو «هلقاربای هد راف رط

 ترابع ندننا وآ ایو قیلاب یرلقدن وط هجاشاب یرلشیعت
 یریزای .راریلآ ید جیرپ ندرایلای واج «بولوا
 یرلک دتسیا قم وط هد رطاخ «بویلوا یرلتاکوکسمو

 یرلتراجش و «راراپای كنرک ررب هد راج اغآ نوجا رلیش
 اتو زبدلب «یا شن وک .رد رابع ندهینیع ةلدابم

 .رارمسک نابرق هرتوو «رردا تدابع هریش
 قوا ناب رق هنهلا ریکد «یتیرلشاب كرلقیلاب یرلفد وط

 ع ون رب نزای یرلباوا .راراقای هدلحاس یرزوا

 رب هصیق نالیای هلیتفرعم یرطنداف ندنغوبق ج اغآ

 رک , رد رابع ندنس رد ناویح نیشیف و هندتک ام

 وقو «ارینازوا ینیرلجاص یرلکک را ك رکو رلنیداق
 «ه روا یرلیو .راراقاط رهقلح و رب وک هننراقال

 هصیق یرلن ورب «قال را یرزوک «هح روده یرد رهح

 یرلند یاضعا راس «نیلاق زا یرلفادود «هجنلاقو

 ایرثکاو نوزواو قوح یرلحاص .هءمیلعو یربا
 صوصطالعو یراند ءهدنکنر هیتر اس8 هايس

 ؟ردهج رسا یرلکن رو یللیف یرازومواو رک وک

 لزوک هد زای ندنیکرح یرادیمو# تئیه لصالا و

 سانحا تو لوغمو ؛ردهددروص ر كحالید

 ددعت . رد راو یراتماشم هنسنح ساقفاق هدایز ندرمش

 ارح هاسن هشاط «بویلوا یعرم هدنردنع جاوزا

 هدننیب یراب رقا ایرنا ینیرهحوزو ؛ردراو یرلتم

 ییاود زا هدننی ابرقا نشا ,هددسررودا باقا

 نوح راق دلوا رلمدآ یرعوط ویسومان .رازمروک زاج
 یرلبدنک .راردللام هکعا مادختسا یرلن و رلیلاین واج

 هلقیتمانج یخ دندن راکلکح وک « بول والوغشم هلو آی رثکا
 دلیتسانمیراقدریدشیلآ ینیرلند هلراده رج عاوناو

 -ردع,طم و قاقروق تنا «هد راهسا تسردنو لئوف

 ۔دمزکب هموق رب مچ هقشر هحهید تئیهو ايس .رل

 ۱۳ رب زا قوت خد الا یک
 , ردق و یتاشم و تبسانم هل ایسا ۳ حد هداید

 ن یا 0۲۰
ELL ۰ 0وان وا دم  

 ست ۳ 11 ۱ زورونا
 یمسالصا «بولوا وام ندنمسا « سدقم لبح »

 ۔ونج قرش كکیالس . رد (5و 8005) نشو آ

 فورعم دلیمسا (قیدیکلاخ) هدعدق نامزو عقاو هدنسیب

 چ وا نانازوا هدنن ونح قارام كن ه رب رح بس نالوا

 ندیغ لاش هک ءردینانلو هدننهح قرش كليد راط

 لوط هزنعولیک ۵۰ «بولوا یغوط هقرش بونج
 ناید ( سوت آ) ایو زورونبآ لصا لید و .ردراو
 یابنم لع عفترم كا كلوب هک «ردنرابع ندغاط رب
 .ردراو یعاشرا هرم ۱۹۳۵ «بولوا هدن ونج

 رب مسج ثترابع ندسلک قارضای هدروکذم عقوم

 اس یا یونح كغاط وب نایروک هدنلکش طو رح

 رب فورعم هلیمات ( یور زورونیآ) هن هد رګ لح

 یونج برغ لید زورونیآ .رویدیا لیکشت نورب
 قرشو قرشو بونحو هلزفروک زورونبآ ندنف رط
 ؛بولوا طاع ها ریکد راهطآ ید ندنفرط لام

 هزم ۱۵ و شینک هزم ۲۲۸۵ ندنفرط یرغ لامس

 ناو کسا .ردط ورم ههرق هلخزرب رب کو

 قوس هنبرزوا ناوب «هروک هننیاور كنيرلخ روم
 سیس رسک | ندنراهاش مدق ناربا نالوا شعا رکسع

 هنکح لانق «بولپ رای ځزرب و ندنفرط (؟ هبوریش)
 كلالد هنفیدلوا شلحآ هلیتفو هقيقح شعا شلت وف

 ۔رلقیحآكننورب زورونآو «رداراو رارلا ضعب کج هدیا
 ح ایتحا هنایلع وب یسالوا كيسکا كنه وطرف هدن

 زورونآ حزرب تم اردک رک هبسلوا شم بس 15

 .رویوط قیر دودح هدننب یساض هریدنسک هلیساضق

 «بونلوا ذاا اضق رب رار هلیکلکح وکز وروننآ

 نامه اضف زکرمو «ردقع» هنغاج سو تیالو كيالس

 و قحا .ردیسهبرق (سیرف) نانلوب هدنسهروا
 (خوتم) دناع هرلن و هلرادیموصو زتسانم هداضق

 یش رب هقشپ ند راکلتفچ كج وک ضعب رونلوا ریبعت
 فاعم ند دن رم فیلاکت راز سانم وو «ندنغي دلو

 ۷۲۰۰۰ قرهلوا عوطقم یونس زکلای «بولوا

 هلیثف رعم یرلص وصحم لیکو ندنفرط رلرتسانم شوغ
 اصضو و «ندنکیدل رد وک هنس هلن رخ هلام ندع وط

 روت ناشف .روینل و هدلاح رب :انلتسم
 ۱ ۱ ط زراف نودا تماقا هدهبرق
 زوما هرادا هلپسلحم رالیک و ر نالوا پاختا هنس



 ن یا 3

 لصا ؛بولوا مسقنم هفنص جوا رسان .ردپا

 ۲۰۰ و نلید (تیکسا) ۰۲۰ یرلک وی نلید رتسان
 ٩ یرانالوا ,دنهح یراهناخ 4 كبها و

 یرهناخ هلح كبهار ردق ۱۰ بولید (لک)و"

 هد رلن وب . رد ۱۲۹ ًاعج رک یرانالوا هدنکح

 «هرزوا قلوا تارا ندرو نکلا «یسل اها

2 Ep:لوحد نیداق هکنوح ؛ردردبف یک ۶  

 لس ناویح یشید هرزتسانم «بولوا عونم یتماقاو
 ۶15 یددع دل رلخ وتم نالو هداضق نورد .زاغلآ 1

 . رد ردق نود ۱۰۰۰۰ ۰یسیضارا كنموع بولوا 1
 زوکوا شقلآ قرق هروک هنتماسح هدخوتم ر ره
 هل رلخ وتم كوي «یک ینیدشل و هدنام شب نوا نواو

 یرلمانغا زوی رش كيو كي درسا کا |
 .ردراو خد یرلتاناویح راسو رکیو ساو

 ندنفیدلوا قوج ینالوصحم قیدنف زکلای بود
 - روا .رویلوبعوقو تاجارخا لیخ ندلوصحم و |

 تاحارخا ید ندهتتسارک و نود وا نایک ندرلتام 1

 «بونلو ناکد ردق ۲۰۰ هداض نکس .رولوا "

 كسوتسغا هرکرب هدهنس .رولیتاص رلیث یک قابل و

 ندا ماود نوک جوا «پوایروق ربانب رب هدن ۵ 3

 «بولیروق رازا ید نوک یسریا هعج رهو 1

 عوقو شیریو شیلا هدنن راوز هل رلبهار رلرتسانم ۱

 میس و یرلعهر زبع ضم ندحاغآ رلبهار -رولو ٩

۱ 
 هزورونآ یونس .ردکد كينکا سا
 یراوز مور وای ۷۰۰2 و سور ردق 9

 نکا .راردیا تماقا هدرازاشانم هجرلیآ بودی "

 هجشاب بوبای ریش قلعتم ههیهذم روما راسو
 تاو هم هډ زىسانم ره .رارااص هن راراوز سور

 ۔ريسانم .رولل و فانصا یک یچچ وباب و یزرت ندرلبه

 سور رلیک كنسیضعب و مور یرلبهار كنسيضءب ندرا
 دوو موق ییا و نال وا بهذمه ندنشدل وا

 | كناضق نوت قردلوا ءرباسو همدخ هلرابهار ناتلو

۰۳۱ 

 | هدنرلجما بول وب هناضتک رر هدنناب درازتسان
 تیقیذ شسو رلباتک ینا قلعتم ههیهذف

 أ روق كرلناصروق هدهیضام ةنمزا .رولو راهقشا

 و یا

 کا «هلغلوا قلغاط اضق . رد رلشغلوا مک ات د اع

 ید یرللوب «بولوا یموروحواو برص یرلفرط |

 ندماج هاب یرلحاغآ كنن رنامروا .ردانف ك ۱

 , رد راو ید یرلجاغآ هناتسک و هشيم «بولوا ترابع

TENTدم] ۳ و لوک هنآ رم | دا ها 0 73 را تحت آ  

 هراسو « دابآ هننا» قردلوا س

 [.هان رو تعحام هنن رلهدام

 | زورەنبا

 هک و هد ریبک طيح رحم (۸10۷) ۱ 1

 عقاو هدنسبب علامت ردق یرح لیم ۳۶ ) ۰

 هیج ریازح رب ترا :ند هطا كج وک ردق ۲۰

 یابتنم بول وا طاح هلرلفیص قاط رب کود

 ۱۳۸۵۸ ها لا ضرع r یسلاش

 .ردعقاو هدیدرش لوط

 وا هدقه وا هرادا القتسم مولا . ۱ ۳
 ا 0 ریتم ان نا ۱ قجاوا

 كناچ رب نلیک ود هنب رپ (سردنم) «بول وا هبصق رب

 رب كجوک .ردعقاو هدنکتا كغاط رو هدنرانک

 عاج ۲ «یسیللاها ردق ۲۵۰۰ بولوا هبصق

 تعحارم هنسهدام « زورون۲۱]

 [.هلیروب

 .اتسو وع اب قارطا .ردراو یتکم هبدش رو و یقیمش

 بونج كغامتس یساضق قحاوبآ تس .ردطاحم هلن

 ءبولوا عتاو هدنسبس راق كس هطا یلل دم و هدنسس ع

 نالوا یکم او و . ردطاحم هل ریکد قرط ییا

 ندعاج یسوفن ۱۷۵۰۷۹ و هان ۰

 نکلا كرلن و

 هجا اپ « بول وا تنم یسیضارا رک رو ج

f 

  ۰الماک یروصقو مور یردق

 یرلقلن وتیزو عاب .ردنرابع ندموزواو نویز
 لاتح یاب یلهضبق حکم هک هداص نکس ه . ردق وح

 ا 45 هدن راهب رق كجوي ضعي كناضقو یرلغاط

 5 هدن را وح كنس هب رق ربغیص .رونلوا لاعا نو

  لحم و عماج ۷ ۲ هداصفنورد :ردراو ید هاب اق

 . رد راونم رکد ۳۳ ءاسیک ۳ «هیکت ۳ ؛بثکم ۷ 6

 یلچ (اشاب سایلا دوخایو) | اغا ساوا لح (اشاب ۱۳و و اب ۹ 3
 ندنسارزو دد ناطاس ۱ ۰ ۳

 نامم رو كن رش r «نکیا یاب رج بول وا



 و یا

 ینیدلوا شا زارا هدنسهعفادم یشراق هنن رلغوا

 .یدیشلوا لئان هرازو هر «هنیرزوا تمدخ

 الو كيالس (لیصاوآ ۳ 3 لساوا

 ا
 لک ۰ كنب رهش ,ll هدنسهیحات (هظعنل)

 .الب وط ندفارطا هک «ردلوکرب ناو هدنسیلامس قرش

 هطساو قایآ ر «بودا ناصاص7 لدو رد جاق رب نان

 ندارواو «هنلوک (كیشب) نانلوب هدنفرط قرش هلیس
 (هنید ر) ی هدنریکد راهطآ هلیسهطساو قا ر رکید

 هقرش ندغ كنلوک لیساو .رولیکود هنیزفروک
 * یو یا نالوب م ونج نالاعشو ۰

 یرغوط هنفایآ هدنتهج قرش .بولوا هزم ول یک
 < کر «نازاس هدلوک و .ریشالراط دعک دنیک

 یو نال وا

 -وا دیص یرلقیلاب یراپیلو هبروط .هقرش .وورح
 [.تعجارم ید هتسهدام « لیساووبآ »]

 2 میس
 كعد » قلا وا » هس یکتا ه ور قلاوا

 مساو ( 16۷۵0۷۲۶ ) اب ودک نالوا ۰

 یس رق كتننالو راکدن وادخ . رد (دیلفاره) ی دق

 اوس لرطاا هو یدک اط هدنغا س

 بول وا ن رلهاکنراع كاشیا لا كنسهب غ طب

 -۵ زا رح یللدم و ه دنن ونح تانا دم یرفروک دیم ردا

 ا (دن و) یکواو یلایق فرط ره «هدنسس راق كس

 ور نالوا تیالو کس و Nee كشنرىكيلاب نالوا

 «بولوا ه دن ونح ترع هژنم ولیک ۲ ۲ ۵ كت ترس

 یسلاها

 یس نامه ءبولوا ترابع ندیشک ۲۴

 نا ۱۰ ه دیلعت اد رهش

 . رد را و یعانوق تم وک و هبال وغءهرف

 نالیاب هدنلم و ندا نوشز ها قارو بارش

 ریش ضمب یک قاج
 هل ریش قلاوا سه اضق -- .ر

 . روینل و هدنن رق یدودح كنتالو نیدیآ

 ۳ سانم 1 . رده ور

 یراح

 وب رای ندن ايتصس و نواص

 ونل وا لاعا ید

  ISوا ترابع نده رق رب یواح یس وش ردو -

 رلقلن وشزو عاب هدیضا را ینیدل وا لماش بول

 . ردب ادب یسهجاساب كنابوبح نالوا لصاح .ردقوح

 .اذقوح ی لیگ هیت هان راتاویق

of 
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 | یندعم غرا كنتالو رکب راید |
 ضعب هک «ردلح ر هدنفاخس ۳ لاو

e e۱  

 ۳ لب

lyهصق ك  

 ۱ را یسلاها ۰ ۱

 .ردراو یرهشراف راسو یرارارخ

 . و هدي ونح یاشرمآ ا هیایوآ

 «yo هدا ( هبمااشوق ) تناوب 4

 ۱ ی هدنتهح قرش IEE RANE (A) ) هک ردقاهس

 یانمه «بولوا ث رابع ندنکتا لاش تب

 ی رک ر
 تیاغ یرلیداو

 | یسیلاها .هدهسیا قوح یرلن دعم نوتلآو تدنه

 ات 1 2 تاجر نالوا
 . رد هب رق ر هدنمسا (اپسندنب دن ا)

 . رویل وا

 «هدنتلایا e ۳ ا

 - وا یر ند رل عبا یر ( هرقس)

 ۱ ۶ ۲ ۵ «بولوا هبصقرب یزکم اضق عقاو هدنرز

 .رد راو یسیلاها

 | درک البسه یآ دوش | لیساو ولآ
 اھ“ ا ۵ دنس و ر رح

 غلاب هسوفن ۰ 21 تولوا

 .ردیساضق رب كنغ

 نو تاتو تو | اد ها 1 هد وا
 ردق هزتعولیک ۲۰ كنس هبصق نوسهرک و هدنساص

 هک «رد هب رق رب كج وي هدنلحاس ریکد هرق ؛هدن رغ

 .ردشفل وا ذاحا ی رکھ هیحان هدرلتقو

 لاشتنم ندنسالع یرعه رصع یعننوا | 1

 هدمولع ريکا تاذو .ردیبقل كني دیس أ ی

 وا یحاص یلوط د هدهیلقع مولع ص وصلا لعو

 هد هيهات وک .یدیا فصتم هلا هدیج قالخا بول

 روح تیاهنو هدنسهسردم دن زیاب ناطلس هدهسور و
 لاجرا ۶۱۱ روا «تولوا سردم ا

 نا

 ۳ ها نی ۱
 . رد هیحات ر هدنساضو و



 دیس دن
9 

 برق

 ءالا لصف رل 6
 یزکس  اضق هدنغاتس نعت ۳ فا 3

 ندیک هاعنص نداحم «بولوا هبصق رز ۰

 رول ۰ اب رقت كناحم یتعب ءهدن رز وا كنەداج

 هزنمولیک ۱۸۰ اس رقن كناعنص .هدنسیلاش ےک
 قلغاط هدنلامش هرم ولیک ۵ ٥ درعتو هدنس غ بوتج |
 دج ویا) ندریهاشم .ردصقاو هدلخم رب مقترمو

 طقسم كن (یمشاهلا ضایفلا نا نسحملا ن هللادبع
x< 

 لامش بول وا عساو لیخ یساضو س .ردیسار

 (هع رلبح) و (دی ز) كنغاعس هدیدح ندنتهح یی ك

 (عر) كنغاجس اعنص ندنفرط یرغ لاش «هلرا 3

 دلیساضق (هبطعق) كنغاخس زرعت افرش .هلیساضق

 اضق (نیدع) و (هیرعح) روک ذم اول یخد ًابونح
 ؛هدهسیا :قلغاط یسیضارا . ۳ 8
 رود «هپرآ «یادغب «هوهق «بولوا قوج یراجشا
 هلیبسح یعاضترا كلع .رولوا لصاح هراسو قوما

 (لووس) ندا ناب رح نداضق و . ردل دتعم یسا

 ۵ روغاب .بوقآ یرغوط هقرش بونج ی
 (نیعط "یداو) ایو (رییک یداو) هدنرسوم یترنک
 .رولوا لصاو هن زفر وک ندع «قرهش را هنغام ریا

 یراعیتم دا رهن کیا رب کیو ی 8
 . ردهدن رارانک كناضق وب
 كنس هلک (وبا) ناثل وب ی

 هعق د ضعب هددتک رب بولوا یصن تلاح ] * 3

 ابا یکب ابا الثم ,قرهتلوا لاصتسا ید هدنروص و
 E س « ولا»] .رلید هراسو لم

 [.هلرویب تمحارح
 ینغیدنل و رہن کیا هلعساوب هدنرلفرط هرصب 3

 (رطب) هدنسهرآ طساو هلا همصد كن ریو

 نا صق) با هفوک هد كنب رکید «هدلع قلقاطب ی
 هدن«نادلبلا معحم»یوج توقایینغیدل واهدنسهرآ (هریپه _

 .رویدیا نایب
 قلغاط هدننونح كنب رپش (فک ) ا آ

 هدعدق نامز هک «ردهبرقرب عقاو هدلحم رپ
 (اب۲) یو (بیلوب) ندنیخ روم کسا بولوا روهشهآ

 .ردشعا طبض هدنروص (ابوا) (ویل تب) 9

 نلیرب و هرلیداو ضح ب

۰۳۳ 194 

۰ 

 اونورماواهک ءزدهق رفر ندنیفوصتم ۳
 ام كهرش تردق تیاعر هاب

 هثبش رب هدنزوب رپ كناسنا هلا عز یغیدلوا هدنقوف

 روم کهداقنرمآ كرهروک راج ریغ یتغیدل وا كلام
 .ردرلشقعاا تاعا هنسهرمز نویک رشا ءیک ران وم

 «نزشلوا ردتقم هناوخا ريثكت هلاض ةقرف و

 .ردشلوا ددیات و وع ا

 ب هدرعلا ةر زج هنيو عضوم رب هدن ] |
 7 ۳ 9 | رابا

 . رد روکذم هد «نادلبلا محعم »

 -ارا بولوا يج كنسهک (هقر)] . ا

 بکر م ندقیچلابو موقو شاط یسیض] ۰
 «قرهلوا بکم .هلرلهلک ضعب رکید «هلکلمند رحم
 هدارع راه . ردخلوا ۲۴ هنن رام ضعب كع دالب

 قرابا نایس قرابا قرابالا ضصه نانلوا فداصت

 ماضط قرابا لیقح قرابا هس قرابا «نیدقلا

 و یک ا قرابا كاکللا قدابا .انق قرانا

 هدنسهسص یرخآ «زج كنبرلبیکرت «بولوا ندلیبق
 هدنامرک ید (قرابا) ملا س .ردرلقح هنل وا رکذ

 .ردعض وم رب

 رب هد (هماع ضع) هد رعلا ةربزح ۱ 5 ۳

 ديلو ن دلاخ ترضح هک « رد 4 رق ںص

 یرودص لحم ك هعقو یه دن باذكلا "لیسم هلا

 ید « ضابا مو » هب هعقو و .ردروپشم هلعقل و

01۳۰ 

 یجج وا ندنسهلاض قرف ج راوخ ۱ ضابا
 ادعا نالوا یسسوم كنهقرف ۶

 هقرف روک ذم هلتسانم وب .یدیا یردب كش رلا

 . ردشل رب تربش هلیعما (هیضابا)

 «بولوا یسهقرف E ادیان

 هللادبع) ندراررب برع سلبارط) ۰ -ر
 رانو ندم وا نسیسات نادنف رط (یرلا ضابا ی

 وا .بوریک هلا ییهشرفا هدنسیرحه میرات ۳
 لتق یاذ ناشلو لماع ندنفرط دادش ةفيلخ هدار

 حب وا هدنرلعسا هرو واو داعوبا ماحوبا . رد رلشغ |

 واو ۸۰۰۰ كعاخوا ندرلن و «بولوا یراسیر

 هرق وا .یدیا راو یسراوئس 8۰۰۰۰ كنمرق
 .ردشفلو هدنساعدا تفالخ هرکص ندهبلغ

 غابا تارف هدنفرط لاش د رابنا (-- نیع) ۱ :

 . رول وا رد قوح هدن راعشا كرع یارعش بول وا ۱



 ا

 عقاو ه دنسب ع بوح تكدنم باب ۱ لارا

 نال وا هد راوح و كش رپش ) علیز ) هر

 ردیع دق مسا ك

 ۳ قردقا ندنناپ كنب رهش 88

 وو
 هدنسهیحات (ناذور) كنسهطخ نامرک “ا

 .رویدیا نا ءدن « نادلیلا معجم »

 راعشا رز زا را ا

 ر «بولوا روک ذم هل رک ہد ع 1

 (د وسا نابا) هن رکید و (ضي ا نابا) هنب رب هروک هتیاور

 ۔وا قوح یرلجاغا امرخو وص هدن يګر و «رارید

 یاب كر وکذم رهس و نالوا تبصم

 هدنفا رطاو «ردفو رعه جد هيما (هرک ا) بول

 یسجنکیاو 1 یک اب ی را هل ق (سعی غب) و (ه زا رفی عی)

 و كنس هلیبق (ه زا رُف NS هکلای نا ی

 هدنرهرا ؛بولوا لیم ییا هفاسم یهدننب یسکیا

 ويس یرءورذ ید كنسیکیاو ؛رویک (همرلایداو)
 نکلا ندرلغاط و «هروک هشاور رب رکید

 نارق «بول وا (یزورش) كنب رکید و نايا یا كس رب

 ناناا هنتسکیا هد كرلن و «یک کیدلی د نارعو

 ۔هلوا هين مسا و هد هروک هتاور ر رکید . ردشلدد

 یرلصع» . ر دل سم ربع ید رفع «بونل وا 2 قد

 .ردرلشخا ر ؟ذ ییغیدنل و هدنن ر

 . رد ر

 ج ا هد

 بت ولوا دح
 2 ا لاجر ۱ قحسا ن نابآ

 EY هد هر ونه هنب دم

 «بودنا تیاور ندد نب حابص یسدنک .ردششا

EESهن وب ثیداحا تیاور ديبع ن لعب جد  

 نیلات رب كوي هدنقح هحورم ثیداحا .ردشغا
 . رد راو

 a 1 ان نا نابا ء تاولاوا نا دخت. لاحاق

 دعا تشن هدف و

 هد دفن رش تبداحا تیاور هد ةا ییش سو

 لبنح ن دجا ییفدص

 نش :OEE E .ردشتا قیدصت جد ی رلتمطد

 «بویلواهدن روص كجەدا ا رح هناسل هلاطا هدنقح

 حح «بولوا قداص هداعلاق وف

 .یدیا لئاق هناعح رو لصف تتلع E ا

 لاحر و لهفوسک ید وب و ۰ ۰

A۱  ikیسهینک ؛بولوا ندنیدح  
 ها رابتعا هلی كن وب یراح .رد (نج رادبع وا)

 . زر. هه

 اا ۲

 2 | متاح نب ناب

 | دیعس نب ناب

 ۱ وا داتعا هشاور ید و

 . ردندش داحا ثاور ناي

 i ن الا ن)
 > بول وا ند ها

 , یصشب ینعی هدفانمدبع یسن ندنفرط یرد

aaینمدلاو ا )مص )تر  
 1 .یدنآ هربغم تش هیفص ايو دنه یسهلاخ كدیلو ن

  فرمشم هلمالسا فرش هرکص ندورعو دلاخ یراردار

  عوقوهدنس هره هنس ٩ هروک هنایاوریاوقا بول وا

 ۱ نالوا مقاو هدتسهنس ۷ دلیساءرع (هب دح) نالو

 ۱ ندا رفس رییخو 0 ااا دنس ەر آ یسەوزع (رییخ)

 رع هلا هص وص هیر رب ندهالا لوسر بناج لوا

 . رثف ترضح هدنندوعو ؛شلرویپ مازعا هن رلفرط
 ذ هروکذم ةعلف «بولو هدرییخ یمدنفا تان اک

 «هننرزوا لع كن(یبرمطان الع) هدعب .یدیشغ وا

 ین ترضح «قرهلروي نعت هنکلیلاو نیرح

 هرکصو شاو هداروا نیکد هنس رللاح را تكناشید

 ییرلزدنک رکبو ا ترټح «بودبا تدوع هه دم

 ندهللا لوسر ترضح «هدهس راشٌتسیا كا مادختسا
 لوق كرهد متسيا تمنا تمدخ هبه سيك هرکص
 ناو هنتهح رب كنع هروک هشاور رو ؛شمها
 هدنرلتفالخ نامز كقوراف رع ترضح .یدا شلوا

 «بولوا هيلع قفتم یرلفدلوا دیش هدن رفس ماش

 ند راه رام (ج رم) و (لومر) «(نیدانجا) كننداهش

 هشاور .ردبف تم ینیدلوا عقاو ا

 را ا ا یسهعقو (نداا) هروک

 نیداقرب هروسجو ه عاش سو عون وو ؛شَڃا
 هر رک لوم جوز

 ۲ سفن یادف هدنلوو یرات ذخاو «یتغح هیمراو

 «بولآ ۳۹ رلحالس كنسەج وق «هلا دعو 2

 هب هل وا لات هدابش هبر قرالیآ هب رح نادیم

 ارس وک تعاج ڈر رولیروک ردان للثم هد رلککر ا ردق

 «قردنلوا نفد هذن داش لح یرلترضح نابا .شم

 ادا دیلو ن دلاخ ترضح تاذلاب ییزاع هزانح

 ا ب ندنردارب کیا نالوا رکذ .ردرلشمروی

 ۱۱۱۱ اا رقم دما سا فرش

 یرب «هدلاح یرلفدلوا رفاک هدنسهعقو رد «یک
EEEلتف ندنفرط ریز ترضح یرکیدو  

 یشادرق یکیا رکید هدنعسا (هدیبع) و (یصاع) شفلوا
1 



۳7 ۳ : 

 ۰ 0 یر 4

۰ 

+ ٣ 

 روک ذم نکلا ندشادرق ید وب .یدا راو ؛ ی

 قلهر ۲ رب ندنفرط هواعم «بولاق قییرذ تكنیصا

 یصاع نب دیعس نالوا شلدیا نییعت کنار و ۱
 . ردیلغوا كن وب دیعس نب

 تب ول وا ىلە ۱۰

 N ۱ نايس نب نابا

 هلتسن ههر زج .ردشلو ترپش هلیعما سوا

 وا) «بولوا : لدن دح لاجر . رلید ید (یرزج

 ید زالا ثیرح ن راج نب نیس نب زیاد

 ردشخا هشرش ثیداحا تیاور ندنسدنک (لصولآ

 كن یرلضعب «بولوا یتربش یخد هلیبقل (یسدقم)
 . رد راشل وا بهاذ هنغد دل وا نفت شب

 لاحر « بول وا 0 ن ناا

 تاذ ر قودص ندش دح

 ماما هنت كن هیرش ثیداحا ییدتا تیاور ء4ا

 رخاوا .ردشخا تدابش یرلتمضح لینح 11 دجا

 كب تقو وا ددا شک للخ هنروش ٩
 ترده .یدا شعا دد فک ندتاور «بول وا را

 . ردشعا لاح زا هدنسههس ۳ كن هب

 وا ندشندح لاجر واق زراط ن نا 9

 | تا"

۳ 

8 

EA 6۷ 4 ۰ ۱۰  

 0 1 ا ناب ۱
 یرود دیشرا نوراه ) + ۰ 2
 كب «هلغغل و ب وسنم هر لیکم ر «بول واندنسارعش برع

 (هنمدو هلیلک )و ؛شلوا لئاد هنب رلناسحاو هیطعق و8

 -اعلاوحاهللاع ًادبمو ؛شکح همظن هنماكران و یتایاک
 دشلب وس ید هدیصقرپ رورشم قلعتم هقطنم عو 2

 هنغيدلوا كن (هيهاتعلا نا) كنەديصق و هدیرلطع

 هانابا یساو وہا یکمرب دلاخ ن یحم .ردراشلوا لئا
 خنک سوت وا «هدلاح ییدتسیا كم ریدتبا هرعاشم "

 هتشاسم هل ابا ك رهدیا دع ىلاع اهد ینسەب مو ردق "

 بول وا لصاح تداقر هدب رلنیب «ندشدلوا یضار ۰

 .ردرلشلبوس رهبیوجه قوج كب هدنهیلع یرب را
 ینسفل وا ضرع هیهفیلخ كنب راعشاندیکمرب یایحم نیا
 نوجا كا نوسنم ييهفيلخ يحم هدنکیدتیا اجر
 شيد كسيلغا مظن هدیصق رب هدنبلع بلاط یا لآ
 كنايحش .هدهسیا شم هقتسیا كا لوبق نیلکتو ناباو

 هدیصقرب نایالشاب هلت جاقر وش .هنیرزوا یرارصا
 : یدشعاآ مظن

۰ oro 

 - ضع هدنناناور 2

 با
 اسم ناک نم هللا e تل تم

 "ةفلزا برقا هللا لوسسر ما

 هدهعب و هب 1 تاب
 اع ثارتلا قح هل اذ نهو

 مكلتب قحإ سابع ناک ناف
 بيس ىلع كاذ دعب ىلع ناكو
 4و رب مه سابع ءاشاق

 بجح دق ثرالاق معلا نبال معلااک

 تج و

 .هدایز «هدقدنلوا ضع هدیش زانو راه هدیصق و

 شمریو مهرد كی یرکی هرعاش ؛بوذیا ظح لیس
 دم .شقا باسا دیش انوراه نابا ةلتسانم و و

 هلیلک » .ردقوح یرلهدیصق راسو یره وهو هیح
 : ردشمالشاب هلی يا وش یتسهم وطنم « هنمدو

 هشمو بدا باستک اذه

 هنمدو هلیلک یعدی یذلا وهو
 دشر هیفو تالایتحا هيف

 دنهلا هتعضو باتک وهو

 ىلجلا مذاح ییآ ی نایا)

 . ریلید د (قوسن

 لبنح ن دجا هنتیاور تح «بولوا ندشدح لاجر

 .ردشا تداپش یرلتمطح

 . ردن دشب دح لاح ر خد (یاشلا

 .دسار یافلخ ( نافع ن

 ا E ندنب 1 نامع ن ناب

 ۷31 ؛هلغفل وب ندنساهقف هرونم هنب دم «بولوا لغوا

 ندنفرط تا ورم ن كللادبع ند هب وما یافلخ هدنخم رات

 | | لادبع نب ناب

 هلادجع ن نابا) س

 و ردق هنګ را ۸۳ «قرهنلوا نییعت هنکلیلاو هن دم

 كللادبع نالوا عقاو هدنخم رات ۸و «شم روط هدماقم

 ندن) ع ردها تافو لوا ندشاف و كياورم ن

 : یدیشفل وا نییعت یم وزن لیعامسا نب ماشه هنی رب هرکص

N Eبولوا ندشیدح » 
 تیاور ند بلغت ن نابا نامع تا

 . ردشما

 1 ماد تل لا ۱
 رشد یمخلا نامع ن نابا

 ن دم «بولوا ندمالسا یالع شا تئشن ند

 ندنسالع یامز راو ند راج ن ديعسو كالادبع |

 یحاص یلوط دب هدنرالع تغلو وح يلا ع لت

 لیح «بولوا ید یس هب رعس تع ىد لوا

 هنن داقتعا كن همسرم نا .ردراو یداصقو راعشا



 ا
 هد هبط رف هدنسد رعه جی رات ۲۷۷ .یدا بوسنم

 .ردشعا تاقف و

 هدننامز ناورم ن كالا دبع ۱

 -رف) ؛بولوا یسیلاو صج |
 « لغت وا رومأم هه راح هل رح

 .ردشلوا لوتقم و ب ولغم هد هب راح و

 هيم (شایع نی نابا)

 1 .ردفو رعم ید

 هع ن نابا
 ن رفز هد ) اسف

 ۷ , ناب | زوریف را
 نیئدعمانیب .ردیلءمصب یسیدنک و ءرد (لیععما وبا)
 . زاغل وا داععا هشاور

 رسا ن ای

 | لشهن ن ناب

 و س 1

 وا لدن دح لاحر هد ول

 فیعضص هتنایاور بول

 ا e ید و

 0( ا دف روک ہرے

 یالع و لدن ترس ۵ را در

 ندیقابلا دبع ن رع

 40۱ هبه مساقلا وا ید ندنسدنک و ؛شعا تیاور

 . ردشعا لش یزارشلا ثراولادبع ن

 ؛بولوا (دیز وا)یم هبنک
 ا | نب نابا

 ره .ردند راقوئوم كئیدح لاجر «بولوا یلهیصب
 هدنسیص افعض یزولا نا ج رفلا وبا همالع ردق هن

Eنعم نا هلا لینح ن دجا .هدهسیا شا  

 ۱ ها دا یا

 ی دراحملا نابا

 نالوا شخ ا لوبو السا ندو EE ههللالوسر

 .ردشلوا لخاد ر هاك «مز .هلغلوا ندهقاط

 (یدبع نابا) و ( را۶ نابا ) نیندحم ضع

 2 ا
 تارضح «بولوا ندنس هدد

 ېر آ
 ا هناذ رب كتفص کیا و یدهس رلشعا نط رلتاذ

 .ردققع ینیدنل و

 ٽعح ارم I ) هناا » هدهوالع ] هانا

 ۳ هار وب

 ۱ هم | رتا یوج توقا غن دل وا رض وم ار هدهاش ۰
 و راد |

e EES ۱ 2ب واح  E E 

 باوت ) یکاح كنتکلم ( كيتنرک) ) ید

۰۳۹ 
 خ با

 سا دعا ربم نالوا شفل و یسیصو كن ( |ممالا ةد
 1 « هج ر بح اص . ردصاحم یتیدنالل وق هد رعش انا لف

 «هرزوا قلوا نیبم ینتاحو تف ك (ناخ رونا باون)
 ۱۱۷۶ «بوزاب هموظنم ر هلیاونع « هما رونا»

 . «ارعشلا كلم » بلغلوا شما لاکا هدنسي رجه رات
 .یدیشملوا لئاب هنناونع

 اق ن دج دوخایو ۳ رجنا
 هنانک ویلا و فک و هیض

 ندن رلیلدا زآ ثیل یب هدهروک هتاور رو رکب ینبو

 ۱ و تم وا یافلخ ةبولوا
 تیاف ینربسو تروص .یدروینلو هددم رکم کم

 ]رو ی یک یو نزرک
 ی دیلو .هلغفل و ید رف كننامز هر بول وا
 .هلکعا قشعت اتداع هنسس .هدنکیدنک هعح ماشه

 ا اف الآ ترار
 .ردشغل و هدنتیعم نک د

 وی توحارم و اف r ا

 را نا بول وا ند هاڪ

 رجا رجا نا»]
 [.هل روپ 0 ام

 . ریلتد ید

 . رايد جد

 تكاسارخ بول وا رع ۷ 1

 (یهع یسوط) هلغلوا ند رهش ا
 کا

 یحاصیوط دب هدم وج و ٽئيهو هيضابر مولع «بول

 وا ندنن ویضایر ی رعه سه دع ی

 كل دیش رلادو راه :بوداتاقواراما هد دا دن .یدیا

 .یدبآ ندن رامجت+

 | هرم ن جا
 . ردوو رعم هلیتسن (ىلذه) .هلغملوا

 ذ زخم
 > یسلاهاو «یتفب دل وا هعلد 5 حر

 هطح ( هاب ذه) تنا ع

 ۳ 4 نا دلبلا م « یوج توان

 هیحات رب RT هيس اقفاق ینعب (قبق)

 و یاو نا س ر

 هدنسد رعه حرا ۵۱ ۰۵ كني رلیح رک زاخشاو «یتعیدنل وب

 لالح هاشم زراوخ هد ۷ ءهل را لج ص یسیلش

 هزاحا «قرهنل وا جارخا ندسیلف ندنف رط ندلا

 هس ر٧ اق هزب .روبدنا ناب ییراق دل وا شا تد وع

 1 .هلروپ تعحارم هنس ه دام « ه زا آ « | .ردلک د ی



 ۷ 1 و

3 2 

 «بولوا ندنیهز : ناربا E لا ۱

 قل راطع E لئاوا . ردیلت اهفصا ۱

 ا یتناکد قشعت ۳0 دلت یر

 هس راشم وق 9 «دجالک ۲ ینکج هيم هلک هلو

 «ندنغی دم هل وا ا رکر اک ید ریبدت ۳

 قیحاآ شاب هدناهفصا هنس چ وا ‹قرەليقارب ب ۱

 جد هداروا هلتع ع ه زب رت ه دعت 0 قایآ نیل و

 وو ؛شقاف بوشود ,دنراهناغم 2 رایتم را هتس شب
 :ردشغا ریوصت یتلاح یتقو وا هلا هطق

 ناشیوخ وچ نم درک همه ناریک 9
 ناشیا نايم مون ربك نم
 ناسم زا مدیدن هک هللا و
 ناشیا زا ما هدید هک روط نیا

 دنرادن و شوخ ید دن راد

 ناشیرپ رسطاخ و دب عبط

 : رویدا تلالد هنسناشیرب لاح ید تس وش و

 e هلن هد

 ماهناضم مداخ ىع ةعرج یارب زا

 ماهنایب دوشرپ ات مک نادنر تمدخ

 فیطل تیاغ یراعشا

 یتسیرکیم ارچ شود مزب ممش یا
 قسسیک مرکرس وت تقشاع هناورپ

 تا
 . ردشل وا تدابع نيشن هداه
 ا

#۸ 

 .ردیلشزوسو

 مداه رس هکاهش تیوکب شو لادیا
 ودلهپ رب زب مراخ دوب رس رپ زب مشخ

 ا
  DT Eهل ر وی تعج ارم ۳

 | ناخ لادا

 ب ولغم ¿ ندنفرط اشاب دجا كلم .هلغل وا شا نایصع

 عاضوا هرکص تدمرو * ناو بولوا

 . ردشغت وا مادعا و لت 7 03 هنس هیضرعأن

 تنی زاخ ناتتیوآ 9
| ۱ 1 

 و هدنخعف ر رار ر دک

 شعا لاح را هداروا «بولوا تاذ ر ندهنعآ شا ۲

 .ردهاکترابز اذه انم و ىلا بول وا حقاو هدلح

EAE: | رعس 

 هدنتیعم كن راتضح یزاغ ۱ | یوم لادبا

AE 

 ۱ سبلت هدیها را ناطلس رود
 ۱ | یاول عفر «بوسلوا یکاح

 ر با

 بول وا ندمارک ءایل وا شغل و E هدف هس ورب

 ترو ۰ ردمانا هاکتر رای ز هدنحشآ یرهش هسورپ یس هب رب

 . ردشقل وا ذاحما هربسم ىا ا كنس
 یعسا كموق رب ندنماوقا ناتسناغف ۱ لادبا

 هدنسب رصه ځیرات ۱۱۱۰ «بولوا

 فلغلوا لئات هفلهاشدا ناخ دجا ندندارفا كموق و

 ضع ید كناتسدنه «بولوا عاح هناتسناغفآ نوت
 -اتسناغفا یو لادا هلیبسانم یکیدتا چ ۶ ییرلتهح

 رادمح بوک هنکح یسلاها ریتعملاو ىلذوقنلا كن

 ندنخید لوا شلآ یتناونع (نارود رد) هیلاراشم
 «قرهقآرب یتعسا یلادبا [رابتعا ندنقو وا ید یوق

 قیام او نادا را رفت ی ارت

 رلن وب ۰ یدارفا كنم
 عی  «هدنن رق یدودح ناریاو هد زراو ج راهدنق

 هدننهج (ناتسیس) نالوا یکلمو یتطو كلاز مسر
 و و اه هیسن هرایلن عفو الت سو

 ردان هک ردراو یرلتبحم ردق وا هنیرلتط وو ؛راردکز

 تافو هدنحراخ كنيرانطو بود هت رغ رايد

 . ردب رتداع كع ا لش هراهدنق ینی له زانح ید رلن دنا

 ادا
 8 ی

 (نایح) هدسلدنا (برعلا هدا ا

 كولم سلدا «بولوا رېش رب هدنتلایا
 «سپسأت ندنفرط مکح ن نجرلادبع ندنس هی ومآ
 .ردشفل وا ماعا ندنف رط نجرلادبع ن دمت ىلغواو

 ءقرنلوا هیعس (هدوا) ندنفرط رللویاپسا م ویلا
 ۸(ربک یداو)و هدنسیلاعش قرش هزنم ولیک 4۰ كنايح

 «ب ول وا
 ییبلا دجا

 . روینل وا نیم ردق ۸۰۰ ۶۰

 « ناخ دجا » ] ( س ناخ دجا)

 ا
۰ 

 عقاو هدننس ع لامس یعن هدنف رط عاص

 سابعلا وی ") EE یسلاھا ۱ ۰ ۰

 فلج مالسا ناتا ندا تنشن ند ریش و (یدیالا

SAKSEندا تكمالسا لها هدنسب ره مراد 2  

 .ردشمک هنطبض ك رال ویناپسا :ب وقیح
 E رب

EEیوم  
 . رد هیحات 9 هدنساضصو و « «

 قلم هنغایس ۹۹2 كنسال و هي وق یداربا

 یزکر هیحا هدنتساصف کسقآ

 هلورام نالوا اضق کر بول وا هب رق ر كحوب

 ب كن رہ - (تاغونم) و هدنسلام برع كنسهبصق

 هدنتس وا كن ه رد ر نلیکود هر وک ذم ره

 تاغونم كرو دم ات صو یسهیحاد سو .ردهفاو

 و هدنتهج



E 

 ندرب رب قلغاطو ندنبسق یاهدنفرط عاص كنبررپن
 ۸۸۷ و ندعماج یی 4 رف ۱ بول وا ترابع

 .رد راو یسلاها

 ۱ سارا

 قع یتیدل وا هن یسانو مسا لصا «هدهسا رو زد

 ۳ و ینیدل وا لا ندیاب و مس ناخ كما و

 دمام

 SA E یار
 .ردغاط رب عقاو هدلم ینیدنل و ۰

 وعسم یحاص « بهذلا ج ورم » ۱ اوا

 (دیکر م ) هر وک هشاور كنبد ۰

 ر ندرازج نانلوت هدنسهرآ یرارب د (یروال) زر

 د ر هطآ «بولوا هايس یسیلاها هک «ردرهربزج اط
 یراق رغ نشود هنب راحاس ندرلیک نالپریق هدنفارطا

 نالو هد رک طيح ا ك راهطا وب 2

 یدهسیغو هپش هدن راقجهل وا ندن رلغاط هعفج ریازح

 برع شتا فشک ینیراقاط رب كراهطآ و هدرلتقو وا

 رلعسا هقشب هرهسطا كرکو هرربکد رک ینو رح

 .ایفشک درب عو ندا یشک ندیکی ۳ بور و

 هرمنا هقشب یرلنوب ریلاب وروآ نالوا رضب ندنن

 اک و دراهطا و درک .ندنراقدلوا شا هیعس

 رگیدلپ نوک كش راربکد (یروال) و (دیکیم)
 رب دسک ینفیدل وا ترابع ندنرلیغناخ لراریکدو هریزج

 . رددلکشم تام

 ۱ ھارا

 ب مھ 4ا E یب . ردح سموم هدع رک نارف

 ه رکص نت بلک «هلغل وا یسالعادح كن هب رعتسم

 تانناک رخف ترضح هلا لیارسا ین ءاینا ةف نلک

 نالوا کل ٌكراسادک . ردب رلالعا دج لنمدنخا

 یراربم تارف ها هلح د و هد هح قرش ك اعتساب اب

 ندنذیلت ییا نوا كيکح طارقا
 هد «ابطالا تاقبط » یتیدلوا یرب

 ءاینا (مالتسلا هيلع ءهلا ل یلخ)

 یقاصواولاوحا «بول وا ندماظع

 دوخایو (خرا) یردب بواک هايد هدننیام

 تقو وا .یدا لمشم رب شار تب هلیما (رزآ)

 اور ؛بولوا هدکمروس مکح شوک نب دور هدلباپ

 ۱۶۱ ق د اک یافت ترو هش
 یانصا هجو كغجوح رب قجهغوط هدنوک و ربش
 «ندن رلق دل وا شم رب و ربخ ینغج هل را ندى ران د ‹قرەراق

 «ب و الب وط یرلن داق هبک نانلو هدروکذم لحخدو رم

o۸ ا 

 هو وا تر ددا قا سج
 ندنلج خد یسیدنک «بویملوا یتمالع كل هبک رب چه
 ىلج عضو و ؛شلتروق ندسبح وب «هاغلوا ری
 وط هداروا تو دک هبه راغم ر هدنکی دلک قو

 لرک داوا تقو قوچ رب ینجوسچو ؛شمروغ
 -ه راغم مهاربا تروح «هر وک هتاور .یدیشع وط

 هرلیشندنا بلح ینتفد رظن لوا دا «هدنفب دقیح لد

 تان یک دا بقعرد «هد هسیآ لقاب هلل رظن بر

 ینی ران اصقن و بیع هل وب كرلیش راسو ینبورغ كنا رایسو
 یر دا | چ هیمهلوا تیهولا هدرلن و هک روک

 الشاب هکشکا یخد هامانصا ییدنا تدابع كنموق
 هنسب دنک نوح ا قءاص بوبای كن رد یتحو ؛شم

 نایغق وط دن هیت یررضو عن » یرلفص ییدریو
 و ؟شمر راز كرەد « یقو نالآ یرانص وش

 هددسیا شا باج یتفد رظن كنموق یاکرح

 هنت رادرعم نوکر تیا .یدیشمالوا لصاو داود

 وصو «شمرق هلیماع ینیرلکح وک ك رافص .بودیک

 هدورم هعقو و .شمریو هنیلا كن رک وی لا یه
 دن رلقدروسص هنرایدنک ءبولوا لصاو ردق

 ءابع ها راکج وک «نکروروط یسیدنک «یرلکویب »
 زامن اننا «ردشم ربقوا ,نوهکیدعا زبوضیتسفل وا تد

 اوت کوو ؛شعد «كروض ا دک « یک هس

 یدرقل اب » کج دوس ییراک دلیوس ید رقل ك رلغص

 هناد ام نالوا نیهدیا هظفاحع ییرلیدنکو رایوس

 تدابع ینموق «كرهبد « ؟نکسرو دا تدابع نوعن

 ی او ءهددسسا شعتیلاچ هکم ری زاو ندمانصا

 و دل 0 0 ارادو توا
 تربو> .شقعا صا شست آ رشت | «هلیساطعا در

 لامت هلا ةمكع «هدلاح ینیداتآ هشنآ مهاربا

 یسهدازردارب هنب رزوا هرعجع و و ؛شلت رو تویعاب

 ارخ مو یربق ك ( ناراه) یسهجمع هلا طو
 هاا تعاج رب رکیدو (هراس) نالوا یهحوز

 لباب ضرا راز هلیهارا ترضح یسلح بوک
 ناروح تفو قوحرب «ك ره دیک یرغوط هب غ «هلک رت

 ید هرصم هلیبس الغو طعتو «شعال وط هدن رلف رط

 نوعرف نالوا هدکمروس مکح هدرصم .یدیشراو

 هیذارا تر هح ر وک یلاجو نسح كنهراس

 ردعاد رڌ میهاربا ثرضح و ؛شمروص ییفیدل وا ےک

 ترمعح و ؛شعا ما یتسلر و تک دید نوهکیدید ۱



 ترضع ءتور ا
 هزاعح رار ا لیعاعما ترضح یرحاهآ مهار

 هنبرات رابز ید یسدنک هرص هرآو شم ردن وک :

 هان كن هم رکم هکر ارب هلن لیعاسا ترش بو

 هلهجوو .یدرلشلوا رومأم هلا فرط نم ید هنس
 لیعاسا ترن ندسنلغوا ییا كيهارا تت
 كلن ارسا یب قحا ترضحو :كنەب رعتسم برع

 رکیدو) لیعاسا لغوا هریتا لحال .ردتل وا ی
 ینیدلوا رومأم هکعا ځذ (قعما هروک هتاور رپ
 جوق رب هللا فرط نم «هدلاح ییدتا یدصت اکو و

 .ردروپشم ینیدلراروق كنلغوا ءبونا

 «دلاح یفیدلوا ءدنشاب ۱۷۵ ميهاربا ترضح «هروک
 ندنفرط قحءاو لیعاعسا یرالغوا بودا لاحت را

 اوج یعدق ربش (نوربح) نلید نجرلالیلخ مویلا" 1
 . ردشف وا نفد هدر 2

 نالوا كعد رد هدیاربع نال یعسا مهار 9

 کس ندن لک (ماهر) ) نالوا كعد روهجو (با)
 بیکرت یعماو :ردکعد « روھلا وا بولوا و

 كن راظفلت ایو تاکرح ید یسکیا كراهلک ندا

 -وا دوسجوم هدیبع هلرلانعم وب هنبو هایربغترب فزج
 .زردا تلالدهشارف كرابع هلراناربع بو ٩

 -دنفا (معلص) تاک ی تر :

 8 1 ندیم رام كرم | 2
 .هح ایذ ییسهنس ىج زکس كنەینس تره «پولوا "
 كهللالوسر ترتح یه اق . زر هايد دنس

 عفار وا یبوز كنو «بولوا یلس ندنرلیلدازآ

 و ترنح لواو شا ريشم یری ین بانج
 ؛یدرلشلوا رورمس هلیسهدایز هتسک دیو ثكفحوح

 ايو جوا نالوا شک هیایند نده دخ ترنح ارز

 ءشقا لاح را هدشا ثحوک یدالوا كکرا ترد

 هتساور

۰ 

 ر با ۱ ۰۲۹

 ید شفاف یدال وا ند رب مه كنناح وز رکیدو

 دسحو هطبغ هب هب رام كنم رهطم جاوزا EL یتح

 عیضزنلا لجال مها ربا ترضح . لند ور یرلک دما |

 «ه(فیس ما) یسهحوز كفیس وبا نبق هدهرونم ندم

 113 هروک هتیاور ر رکید و

 هند وس یرب AE ‹«قرەنلوا ماست هب( هد رب

 هلا یا ۱۰ هروک هتاور رب . ردشل وا ىم

 ترعه بواشای یآ ۱۸ هروک هتاوررو نوک ۸

 ترضحو ؛شعا لاح را یسهنس یعلنوا كنهیون

 نفد هد (عیش) «بولیق ینیزاع هزانج تاذلای رغ

 فوسک ینوک ینافو كيهارا ترضح .ردرلشمروپ

 لوس نیا ی هیوا هوو و ی و
 ین ترضخ «هدهسراشتسیا كا لج هننافو كهللا

 ءردستنا ییا ندهللا تایآ رقو سمٹ ھ ناشیذ

 فسکتع نوجنایح تان هک ده و نوعتوم تكنهسیک

 لها لغزش تیدح یکهدنلام « رازالوا فست و

 . ردرلشم روب عن ندلطاب داقنعارب هلو یناعا

SNE ۷1 

 اروبا یسهینک «بولوا ندن ریل ۱ مار
 1 هل روپ تعحارم هنسهدام € عفاروا «| هر

 - سه ۳ نم كللادبع ن دل «بولوا

 -ارب كدیزب نالوا هفیلخ یعنکیا e كناو
 یافو دن زی «هدنرخآ یسه ره هنس ۰

 ن دم «هد هس أ شوا تفالح نیشن دنسم «هنب رزوا

 وکو فعض كيهاربا ناورم لغوا كکح نب ناورم
 قلخ فا ناصع نالعا ‹ەداغتسالاب AE تا

 رارادفرط قوح «ك رهدیا توعد هتعم ۲ 2 رو

 مکح یرلاغوا كد زب قباس رادکح .هلکعا ادب

 روب هی ایتسا مهاربا یرکص ندناب راع ضع و شم

 ندکدروس تی EE یآ ج وا هل محو وو ؛شلوا

 میهاراو ؛شمکع هناورم تنطلس تبون «هرکص

 وا یروهظ كلاسوبا رخ وم «بولاق هدنتیعم كلوب
 تاعوقو نرو ماتخ ۳ كن هیما یب

 ما) یسهحوز كسوا ن

 مها ربا

 دم

 . رد رد

 هست رز

 یرب(باز) بیرق هلصوم هدنخت را ۱۳۲ ءهدنسهرآ |

 بم ه دننیعم كنا ورم هدتس ولغم نالوا عقاو هدن راوح

 . ردشلوا قرع د «نکر دا رارف 6 < لغم
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 زا با

۰ 

 ارا
 ىلغوا ك (امھنع هادایض ر ) سابع ن ا

 قرش كماش هدنخ را ۸۲ كنه وب ترعه .بولوا

 | یزد و ؛شغ وط هدنسهب رق (هیمح) مقاو هدنف رط

 ۱ تحاص . هلغغل وب ندنسابحا تساسارخ ۳۶ وا

 یکتا عیفرت هتفالخ ماقم یتسیدنک هیلاراشم ج ورخ

 شب ووو هبطخ هنما هدناسارخ بورد لازا زف
 | کهداقلب .هدقدلوا لصاو هاوه ربخ و .هدهسا

 ارا ماما هنسیلاو | ماعا هماشو تفرکو دحا و
 بوتوط ییا را هیلایوم یلاو .هلکتا ما ینسجا

e۷۲۰ یسدنک ناورمو «شمردنوک  

 ا اا هادنزا ا هدتصدا

 | ندابو ندا روهظ هدنارح هروک هتیاوررب «هرکص

 ۱ هد وس هتسیدنک هدهروک هتیاورارب رکید و رس

 .ردشعا تافو هدنادن ز ا ووس ندرهز نایربحا

 یک رب یی تن متغایم یافلخ ھا ۱

 .ردروپېش هيب اب دقن توو ا |

 1 هل روی تعحام دنس هدام 6 هلل اب قم « |

 | یسیجمزکس كنب اراده بلغا ۱ میهارب ۱ ۱ یب نروس تم وکح هد دیش رفا
 مهاربآ نب سابعلاییآ ن مها ربا یا ن دجا .بول وا

 , تهللادبع دمع وبا لس و ىلغوا كبلغا نب

 .هنب رزوا ییافو كنب ردار .هدنسب رعه خیر ۲۳۰۱

 -وکح زکممو ان ینیرهش هدافر .بوک هنراما دنسم

 . رد ردارب

 ۱ هریک هرب رج ایلعم عب دیلقص و -شعا دا تف

 ندسف رط ره تلود 1 کا «ه رکص ندسولحو ۱

 .ه رکص ندکدروس

 . ردشعا لاح را هد

 (نانوم) هلیلوک (هزنای ایروتشو) هلرکید مانو (هوارک
 .ردعقاو هدنسو زآ کا E تربلآ) هل رکید مان و

 شب تیپ يا هر لا لا فا
 ِ ندنف طلا تع یر لی . ردهزنم ولیک

 هلع | وب هه رح هنهات تاناشاب ما ا دۆ .فشک

 ردشغل وا ریست
9 

o» 
  eهلادبع ن ىلع ن دم :

 :یک ینیدنل و هدنلا |

 ۱ ۱ لوط نالوا یرعوط هقرش بونح ندی ع لام

 ناطاس)

 یګ درد

 ۱۰۲ 6 كنه وب ترعه .ردشقا سولح هرز

 هدنشاب ۲ ۵ هدنراسولح بلغلوا شا دل وت هدنح ران

 . رد رشم روس تنطلس یآ زوقط هن

 هد رک هلا نوبامه یاغتود لکم هدنرلتنطلس نامز
 د رګ تابرام نروس هنس جاق ر .قرهنلوا موڪه

 لوا

 هدعبو اشاپ تسوب ادتا هروکذم هرزج هلا هرو
 «طبض ندنلا 2 رلیلکیدنو ًالماک هید اشاب ناس ید
 یسهعلق هب دنف نکلای . ردشق وا قاحا ه هیامع كلاع و

 . ردشف وا محتف هدننامز عبار ناخ دمع ناطاس «ب ولاق

 كتلود یرلفرط رثکا كناتسراجمو نیدو تقووا
 شو نادا و لدرا

 . یدآ

 یادتا .رددنس همهف تاعوقو ةلج كن رتنطلس

 تماقا نوک چاق ر «هلشرشت یه ردا هدن راس ولج

 -وا لزوک یسایسو نوزوم یتماقو دق .یدرلشغا
 .یدیا هاشداب رب یحاص بانجولعو تحامس بول
 یک ینیدل وا زس رص و بشم ربت هيس هداب ز كا

 یجد هدننامز نم رلثصح عیار دام ناطلس یردارب

 و هد ا ىو سشح تدم لوط

 شوت زا یا رو هتهافس هلی« دقت را هب راج ۱ هروک ذم هرب رج هدنح را ۰

 وکتسارو یللقع هدنحا یرلب رقمو .ندن رک دشا

 ی ۱ 3
 هفاط هدنراتنطس رخاوا «ندتنغب دغ E ا ر | هد رلعینم كلب هدیطس و یاش رفا ۱ فا

 ۱ ر
 ۱ وا) بول وا یر ك رال وک نانلو

 قتر بولوا كلام هزادتفاو ذ ون هلیسهدایز ناوسن

 ی ددنند ودح هنس ون . یدیاش قیح ند رغیح رومآقتفو

 ردص یکهرکص كاو «ندنفیدل و ع وقو ادعا زواجم

 ندنسهقال ربغ راوطا ضم كاا دجا یم

 «قردنلوا عج الع ةفناط هلی لاغآ یرچکب .ییالو-ط
 اشا دجاو ؛رلشعا بلط یلتفو لزرع كمطعاردص |

 ۱ لوک ون ۰

NTA۱ ندند ا الان خم ات  

 وا بصناش ا دمت ف وص هنب ر .بون وا لزعندن رادص

 اغ دا فرط هنلتق هلییسح قفل و داماد قحآو .شغا

 ۔رہک هلا اشا دجا شمهل رب و اض رز ندیه

 هدهلکن و هیغاب هشاط هقتشب ندقدنلهراب «بولپ

 هد هبتنا

 .ماهلظع  نیط وات( بم

 نواو 0 نوا نیس مهد
 یلغ وا كلوا دجا 7 نالوا هاشدا

 هدن ٩ كتلاوش یسهبرعه هنس ۱۰6٩ .بولوا

 وا یافو كن رلتمضح عیار دارم ناطلس یردار

 ی ی



 ېد هنر كيهارا نان
 هنسالجا كعبار دم ناطلس یلغوا نا و
 كنبجر یسهبرعه ةنتس ۱۰۵۸ .ردراشعا

 هرکص نوک حوا بولو ع وقو یغارف هدنس
 هرق دان رآ هد راس ول .ردشعا لا را 8

 كره اقا مدب راک ياشاپ ۹
 خاص یههسو اش اب دم هداز ناطلس هدن نطاس

 «شاوا مظعا ردص اشاپ دحا هراب رازهو اش
 و كنايغط تاتزا نوا نوک وب نشو

 ملست هاشاب دج يو یارزو رهم .هنبرزوا

 نالوا شغل و مالسالا ےس هدن راس ولج .یدراشعآ

 مح ادیع هدعب و :شفلوا اقا ید یدنغا .دجا دیعم

 .اوتف ماقم ردق هنتنطلس رخآ :قرهنل وا نیعت یدنفا

 .اشاپ شوایس هاشابنیسحیلد هدنرلنامز .ردشللق هد
 یسوم .اشاب فسو .اشاب کی وا .اشاب هلا نوزوآ

 E اغا دج او او لضن ا
 . رد راشقل و هدب ۰ ۴5

 0 ازم ندر ويت لآ ( س ازم) ۱ ارا

Eثخرهاش ن رغنسیاب ن هلودلا  

 هبلغ هدوم هاش ار یس ذا رع داسا رک رد
 ناحابرذآ «نک ردیک یغوط هدابازتسا درءهدیا 1

 ناهح ازم نالوا هدکتت هنطبض كناسارخ هر رکسق |

 هدنرنب «بولک تسار هی اکر فسو هرق ن هاش

 یسیدنکو ؛شلریق یرکسع هدهرام نالوا عقآو
 ,دناره . ردشلوا توف هدنخم رات ۸۱۳ «بودارارق

 نامز ه دعد

RAR ۳ 1 

 یسیدنک «بولوا لغو كککتا نا مک
 . ردق و فرش كنراعشا «هددسا ندا رعش ید

 كن وش ندنسهعطق جاقرب نایروک هد « رهدنا ذی

 : رونلوا افتکا دارا

 اهلوط یقرا ةليل و 2
 لهاذلا ةريح ىق ابق
 اهطا رفال تقتشم اا

 لهاجلا لما نم اهل وطق

 | مهار
4 ۴ 79 

 رق ر هدن راوح هیساما تو

 اس ناربا یزدب ( دیسلالوم)
 وا تاذ رب ندهللا ءایلوا و ندغ 2

 E هو لعاب
 ربش یرلتمضح یا دز ناک

 ر با ۰۳۱

 هجر بحاص .یدراشلوا دیفتسم ندنتمارک و تبع

 لیصح هدعب «بونلوا هی رت هدنسهبواز كنب ردب ادتسا
 نسح و ندلاداتس میس ك رهک هب هس ور نوحا ع

 ندنسالع ربهاشم كننامز یک هدازهجا وخ و ینوسیماس

 ءس مولع لس

 هی رو ماع ثكندغ وا 6 قرهنل وا بلح ندنف رط اشا

 ا E ناطلس 1 رح وم و ۰ شغآ وا نییعد هنس

  روق هدارهش لغوا كدب زبان ناطلس هدا كن رلت

 هر «ن وش زر هرکص ؛شملوا رومأم رنیلعت كد وق

 او مدد اما و ەش زدم دالب ضع سو راصح

 وا نییعت هنفلیضاق هیسامآو هتسهس ردم دب اب ناطلس

 رج رزرو ییامرف تدمر ه دود

 و لو تا تب ا جد SERE ا ی را

 نیعت هدنرلتتطاس رخاوا كنب رلتیضح دیزیاب ناطلس |

 زوایو شا تعانق هلا هب دعاش یرلق دل وا شا

 هدنراوج یراصنا پویا ابا یراترضح میلس ناطلس
 هی .یدیشقعا ناسحاو اّرشا هناخ رب هنسیدنک

 یسهس ردم بو ایا هدنناف و بو ریک هد هباخ و قیر

 . ردشعا فقو «هرزوا قلوا صوصح هنگ را

 هدنح را ٩۳۵ یدلاح یتیدلوا زواجه ینشای ناسقط

 نسحو 2 دهازو اع .ردشلوا لتا هقح تجر

 الخا

 ود اضاد ,«تاویمروک شعاپ ۳۹9 ا

 یخ ا تافص)ادیج تاذ ۳ تیس داف

 ووا هدنیعضو و هعند قوحو «ینیدروئوا هنتسوا

 ما ویمر وب ٽمدج ههو تور ج99 ء5
 ییدروکح یدک" یمدخ رب ره ص وصح هنناذ

 هبدابع و ۴ بویتا ید لهات .ردروهشم

 ۱ تای دنک هدنکلدا

 « ذاتسالانا »] . و 1 مهار را

 | .هل روی تعجارم هنسهدام
 یعنوا ( -- نیدلا جا یوم

HE ۳ ۱ e 

 لیصحم و .شلک هايد هدنلبا دیج هد را رات هک

 ذخا ندنسالع كننامز .هلتفرافم ندننط و .نوحا ع

 کو ا نرد 8 a> ا ندکدتا

 ییر ر هد راه رشط

 ا | رذ و

 تكلس ردم هدهس ردم اقر بق اعتم

 5 صوصطاللعو هد هیلش و هیلقع مولع .ردشخا

 حرش » كفیرش .هلعل وا یحاص لوط د هدهقد

 و دذ رص و رلهیشاح 0 « دی رحم »و A « حافملا



 >) ر با

 ا هحاتفم حرش .ردشمزاپ حرش رب ه « حازم »

 ضاربعا قوح كن هیاشا لاک نا هد را هيشاح ینید

 ینیدنل و بوسنم ینسهخەن رب كن هیشاح وب و :شعا

 هب اشا مس ر مظعا ريزو هد نیر دیاشاب دمت فوص

 نداشاب لاک نا همالع هسیا هیلاراشمو ؛شمردنوک

 قرلیقیص یناج هنازوا وب «ندنغیدل وا شلآ سرد
 هلاوح هیدنفا دوعسلاوا نامز "یتفم ییاوعد لصف
 «بودا ادب تم وصخ ه دن هجرت تبحاصو شا

 | لاح را هد رات ۹۷۳ .یدینشلوا عنام هنضیفت

 :ردشع ۱

 | مارا

 یسالوط د هدم ولع ضع eR هدهقف ۲ «ب ول

 ندک دا ۲ لیصح ندنسالع كننامز .یدا راو

 امار رام اچ شاد لاک همالع «هرکص

 كالس ردم هددالب ضصع و هنطآو (a شا

 شا سس ۲ ۳ ۱ و له ات لناهلس ۳ co رکص ندک دا

 وا ید وب ( بس نیدلاج اا یلوم)

 وا نادت سالع و رعس ۰ سه ک بت

 2> د هنسرد كتهدازا

 -اف ماشو «نییعت هنکلسردم كندسرردم یرلغدلوا

 ردق هنن رع رخآو «ششلوا هلاحا هنسیدنک ید ینلیض

 .ردشت ا لاح را هدنح رات ٩۹۶ بولاق هداروا

 هدنسشب غ لامش كاتسدنه

 وا | دیآ مهارب
 یر (یتموک ) نلیکود هنغام ربا ( (تنک و هدنشاصو

 -وبحو یسیلاها ۳۰۹۵ .بولوا هبصق رب هدنرزوا
 . رد راو یرازاب دوی صوص۶ ه اب

 هنشهدام « یرجا» ] |

 ۱ یرذآ میهارپ

 ناطلش رضع اف | مهار

 دجا ۵ را رب 2۵ نانل 9 مظعا

 [ .هل روی تعجارم
 ام هنسهدام ( یرذآ» |

 [.هل روي تعج
 ردص هدیهارب ۳

 | رایوخ هبحاصم «بولوا یسادختک و یردارب كناشاب
 هب رشعو شيع دنا .یدا بوز ید كشداق

 «ندنکیدتنا زواح یلادتعا دح هدداو و «بولواالتبم

 تدمر «هلداتو لزرع ندقلادتک یتسیدنک یردارب

 ك رودیا وفع ی رکص ناک دتا ی دح هد هناخرب هان وبا

 و داد هن رب كاشاب ی ےہ وه ربع” هدنخګ رات ۱۲ ۸

 كمها ر ۱ 0 لس و هد كسل دشا بصز هنکلیل

 ا هن رزوا لتف كناش ا دجا هراب زاد زهو یط وقس

 .ردشف وا لزع ند روا سا و هدا دفن .یجد

 ۲ 9 با
 كنيرلتمنیح ثلاث دجاناطلس | ۱ مارا
 مظعا ردص هدنانطل_س 8 اغ E 4م

 «بولوا یسادک كناشاب ىلع دیهش داماد نانلوب
 یملاراشم ردص هلغل وا مدآ رب زاغو راکم تیاغ

 «ندنکیدتبا ریکل دیتل ود لاحرو الک و نود و «لافغا

 مادعا وادی زا یبهعلق دا رغلد هدنخ رات ۱۲ ۸

 . ردشغل وا

 وا ندن رلاغآ نوبامه دو 1 ۳
 ھ

 ندلضفو ۳ با را بول 3 ۳ 2,

 ؛شفلوا نییعت هنکلهحاوخ صاج ا فعل وا

 یسیلوتم هيما ینب عماج «بولیکح هفیرش ماش [رخ مو
 ۱ لیح هدهینا قلعتم هروک ذم فرش عماجو ؛شلوا

 هدنخح را ۱۰۲۱ «هرکص ندقدلوا قفوم هناراعا
 . ردشعا تافو

 ۰۱ اا مهار
 هدم ولع رثکاو دو دعم ندنووح و ۳ «بولوا

 بول وا ندم هاینحا که دن رحم .یدا فقاو

 دم رکم کم ءهرکص ندک دا تئارق ندنسالع كننطو

 تزاحا ند دش رم نجرادبع یستفم 5 «هلثلح ر هب

 جا میش هللاب فراع هدنند وع هباسحا هدعب و ا

 ءاییحا و :شملوا لخاد هتش رط «هل امشا هب یدنه نیدلا

 وا ندنن اد رم هاج یک ریما هدازاشاب لع یکاح

 یس هبیع TOS لا وقا ضعب كنسب دنک «بول

 5 هب هع ونتم مولع كنەج ر بح اص . ردشعا لقت

 و رجالامظن » كن (یطی رع) . رد راو یا لب اه ضعي

 جلا راکدا یف یسالا عفد »و یرش رب هنس « هيم

 كن وب هلیس هلاسر 7 قلعتم هد وصد لناونع ¢ اسلاو

 وا جد یس هپ ر عش تعیبط ا هلج ی ریش

 اهب نکو ًافاضم ایندلا ف كتالو
 هیلع تردق نا" هيلا

 ة طر لما وعال فاسضم لکذ

 هيلا فاضلا ضفخ اب صخ دقو

 ا یسههسشس ۸ ۱
 . ردشعا لاحم را

 رداع ی دم رز (س | یومرا میهاربا

 وا ندس اشم ی رڪ

 هد ( نویساف لبج ) هدنسپ رجه حیران "۱ ۵ بول

 . ردشعا لاح را هد ۱٩ ۲ و «شعوط

9 

 ت

 هال | دبع 2



 یوهلا جع لے 37
 ارتکا و لولا مال ناو "اموب 323

 ندنسالح داازتسا ) 11 1
 ۱ نه 239

E :ح وتفلاوا بول وا ا ید  
Eراف ندی ع ییاتک یلناونع « هینسح » 1  - 

 .ردشعا تافو هد ۰۸٩و ؛شلیا هجرت هی
 |ینیارفسا میهارب 3 ۱ ۔ارفشا قاخسا وبا »] |

 [ . هلروی ت
 ءاقف ( e اطا ارا

 یلصح «ب ول واند هیفنح ميهار
 هنس ۱۱۲۲ .رد بلغوا كينساطا یسح ن 2

 هرصع «نوحا ع لش بودیا دلوت ن 5

 كرهدیا لیصحم لاکا هدرهزا عماچ «هلبا ت را
 نالوا نطو «ءرکص ندقدلوا نوذأم هاتفاو سیردت

 ؛شلوا لوغشم هلسیردنو اتفا متد وع هنیرپش صج
 «هلغلوا بجوم یهشیدنا ین رنک كتس هبلط (خیو 2
 سلبارط هدعب «قرهلب ر دلاق هتداعسرد ندارواو هبلخ

3 
7 

 سس
 به

 2ا ةو دام « یی

 . ردش | لاح را هد ۱ ۹ بول هدا

e ۹ | 0 | ۱ 4ردن دهلل !ءایل وا  . 

PEEدنا وو شورط  
 .یدمهنل وا سزنسد هنلاح هجر هد

 رضح عبار دارم ناطلس

 هدنرتنطاس نامز 7 ید جوا
 یراتسوملصا نع «بولوا یرظان هیلام یتعی رادزتفد

 بول وا ندتاردو سومان بایرا یسیدنک ۰

 اقا هدیورض را هدنرفس ناور ندا روهظ هداتآ و

 هنلاصباو كرادن كنهرکسع تابهمو قازرا < 1

 نانلوب مظعاردص «نکیا هدکخا تریغ هداعلاقوف
 هنفیدلوا یزوک هنرادص كنون اشا دج یصای ینابط
 ندنسیدنک «نوحجا ققار زجاع «قرهلوا بهآا
 زجاع ندنو یدنفا ےھارباو ؛شتسیا هچقآ (شضرگ

 راد د نسم زام كن و ابه یودرا بولاق

 هنسیدنک كترادص .هلیطرش كغا هدهعرد کا
 یتساعدتسا كنو هادا .شعا اعدتسا ییسهلاحا

 كنلوالاعی ر یسهنس 6 ۵ ,هلکم ردن وک هبظعاردص

ESجانب  

 | وا ردق هنن رگ رحاو شغل وا بصن هنگ اقم م 2

 ر با

 توعد هغاد وا یدنفا مهارا ق نوا یرکی

 . ردش وا لتق «قرهنل وا

 یراتسوم لصا نع ر | یدنفا وفا و ( س ییهیماتزور)

 هدرور هد هصاخ ةهنزخ هدنواه مرح «بولوا

 نیتوخ و ی ۃاک را رییس «ب وقیح هک ولب هدعب و ؛شوا

 تیابنو یر ات | ىو ؛یتاک رلیهاپس هدب رفس

 فلغلوا تاذرب ردمو لقاع .یدیشلوا یهصا زور

 هجوت هداعلا قوف كنبرلتضح عبار دارم ناطلس
 فرط یناضورعم رب ره «یقرلوا رهظم هننظ نسحو
 یسوپق «هلغلوب ترش یدل ر ویب لوق ندیهاشدا

 روما ماهم .یدیشل وا یدرومو تم كتحاح باب را

 اد اع 7 قرهنل وا تعحارم هنب رییدن و یو هل هدنلود

 ا ءنکیا شمک هنکح یصاخ رواشم كهاشداب

 انکا هلکلیج هان زور «ندنفیدل وا تاذ رب ا

 ها تبغر هنزارحا دنسم ر كوي اهد «بودا

 هظفام ردق هننرع نت ر رابتعا و حتوم . .یدینشم

 (یلحارح) هدن رق لص وم هدن رفس داد ءبودا

 .ردشا ثافو هدنل زم

Eمع هکیانوا  

 By یدق ا
 هلا ضيف هداز دیعس وا نالو! شعا زارحا ییاوتف

 قالخا نسحو لضفو لع «بولوا ىلغوا كن دنفا
 -مضح یناثناخ یفطصمناطلس «هلغلوا تاذرب یحاص

 هنکلعم كل وا ناخ د و ناطاس هدارمش ندنف رط یرلت

 ر هداعلا قوف هریلعت لوصا قرال روی نییعت

 هدنخح را ۱۱۱ و ؛شمرنسوک تیاردو تراهم

 .یدیشفلوا میفرت هنکل رکسعیضاق لیامور
 رو | ید مهار وا اک نوا لس + ۳

 ویاتسا ءهلغلوا یبغوا كناغآ ىلع یسهدوو و نید زا

 ۱۱۰۰ كرهلک هکمروک ینیرهرشمه نانلو هدل

 ابقاعتمو ؛شلوا لخاد هنسهرمز نارادربت هدنخ رات

 نامززآ یقرنل وا نییعن هنناتک فاقوا قبتع یارس
 هدارمش تقو واو ؛شلوا یسهفیلخ ىح زاب هدنحا

 ۲ كن رلتضح ثلا ناخ دجا ناطلس نانلو

 .یدیشلوا یدقآتنصاذ اصاخ ةمدح «ماصاصتخا
 .اغا هداعسلاراد «هدنراسولح كن راتیض> هیلاراشم

 برج ییدوبعو تقادص «قرنل وا نیعت هنت اتک ی



 د با

 ۱ ترافیک a E هک هل وا
 یتیدل وا ندنب رقم لبقم او رارسا مرح كا بول

 :سدنک .بولاق هد رومام و هنس ىلا ,یدلاح

 تیام و ؛شمهقا لوبق یهیلع دیاسم نانلوا فیلکت

 نارک هرادوسح یخد كىرقنو هجون ینیدلوا لئات
 ندارم هلیکلیح هبساح نیم رح «هلکم ر وک ینکیدلک

 2 هشوک هرکص تدمرو ؛شعا ماحرتسا سس

 هنتي رومأم كلیعفتاف وة وم [رخ وم هد هسیا شملکح هتل

 ماهم هجن نایلوا داع هترومآم و «یقرهنلوا بصن
 هدن را رفسنداراوو هروم و ؛شلوا رومآم ید هروما

 یودرا هدرفس یهرکص وب «بونلو رضاح ید
 هک" ضیع ههاشدا تع نه ینیدل وا راچ ود كنو اه

 هن وامه یارس ندیکی هلتسانم وو ؛شلوا رومام

 روخاریمو «نییعت هنت رومآم كليج همان زور «قرنلآ
 ان ۱۱۲۸و ؛ضیوفش هنسیدنک ید یناونع لوا

 بصن هنغلادخك كناشا لیلخ مظعاردص ةدنخكر
 نوابه باکر هلیمحوت ترازو اروم .یدیشغلوا

 قلوا یرایرهش دامادو ؛شفلوا مسیفرت هنغلما قم اق

 مهاربا » نوعناوحا هی ] .یدیشلوا لئا هنفرش

 [ .هلروی تعجارم هتسهدام « اشا
 ( = یراصح هرق)

 لوا دیطادبع ناطاس | یدنفا ھارا

 . ردن دن رلمالسالا یس یرلتنطلاتس رود تتیراترشح

 ات ۱۱۱۳ ءبولوا لغوا كن دنفا نافع ندناضو

 ؛شقا دلوت هدنساضق قرش راصحهرق هدنخر

 لبا مور [ررکم «بولک هلوبناتسا هدنخم را ۱۱۲۷ و

 نیداعلا نیز یسهیجمع نالوا شلوا یرکسعیضاق

 مزالم هدنحم را ۱۱۳۰ «یقردهنل و هدنناب كن دنفا

 وا داماد دب یدنفا نید اعلانیز هیلاراشم .یدیشل وا

 ؛شقکک هب هم رکم کم هدن ربارب هدنخ رات ۱۱۳۷ بول
 هد ۱۸ سردم هدنسهنس ۶۳ هرکص لدن دوکو

 زا شو سم اش هد یه كیئالس
 ۔اق لویاتتسا هد ۸۲ .یدا قلا یتسهات هکم نکیا

 | هلیس هاب یلوطا او فارشالابیقن هد ۸۳و «یسیض

 «یرکسعیضاف یلوطاآ هد ۸٤ «یسیضاق لوبناتسا ایا

 هدن رخ رات ٩۳ هللا ٩۰ «فارشالابیقن اینا هد

 . یدیشل والغلا رو یرکسعیضاق لیامور [ررکمیخد
 هنن دنسم هیفالسا تخشم هدنلاوش یسهس ۹

 .ه دلاع ینیدل وا تی رزق دب اسقط سو شخاوا میفرت

۱ 

 یسهنس ۱۱۹۷ ءهرکص نداوتف دنس زارحا یآ ۸
 لاحت را ندنطد اف یئسا هدنس ۷ ۱ رخ الایذاج

 هدنسلحم (زکگب) هدنراوج ملس ناطلس .ردنغا
 مدلع . ردشه وا نفد ه دنس هص وصحج "هربطخ عفا و

 ۰ رد وص ینیدل وا E 1 سا 3 بت ویل وا ر

 (—س هحاوخ یناتسغاد)

 AS ۱ یا ا
 سیردت هدنفبیش عماج حاف .كرلک هتداعسرد «بول
 «هلا بثا رم عطق هدیلع قیرطو لاغتشا هلم ولع

 .اضق ضعب راسو یتیغلیضاق همرکم کمو ماش «بلح

 سصع ج وا نوا هرکص ندکدشا زارحا یر

 ۱۲۰۸ و ؛شعازارحا ینس هد لوطا 1 هدنلناوایرعه

 د گور دنا رایخا ای :مدنتسهبس

 شفلوا هیجوت یغلهبرآ هیرصیق نانلوب لحن «نوجما
 قاقعسا یاعدا هنکل رکسعیضاق یلوطانآ «هددسیا

 ؛شفل وا فیسطلت هلیس هاب یا مور .ندنکیدتا
 نرک تلرع «هدنتسو رج الایداح یسهنس ۱۲۱۰ و

 . ردشع] لاه را ءهدلاح ینیدلوا
 0 دنفا مهارا ناطلس ( س ییما ربش)

 كن راتضح یا ا 0

 را هاشداب «بولوا ندنلاج ر یرلن:طلس لئاوا

 «دلغغل وب رهظم هن رادامعاو هح ول هداعلاقوف كہلا

 رواشم ه دتفمقح «هدلاح ینیدل وا یتیما رهش ار وص

 ییدنفا تلاح رومشم یتح .یدیا یرای همش صاخ

 هتسیق رب و ندا هیصوت و قوس هب یهاشداب برق ید

ARESیرادتفاو دوش نالوا هلیتفص صاخ  

 «هرکص ندنلیصح ٣ زا رب هد هب رداآ ءب ول وا یه ردا

 یدهز لیعاما نالوا ندراروهشم یرطاصخ

 یتیما رهش هدعد ی ست ۵ وا طح نسخ ند دنفا

 مدقم یسدنک كرءدا باشا هکب دجا د واج

 نوردنا یسیدننک كب د واج «هغل وا تاذرب متتسمو

 و .یدردنا مادتسا هدنرلشیا تاربعت راد هنو امه
 -ازق داقعا نسح هجوردنا یدنفا مهاربا هلتبسانم
 شاب هدنس ولج ثكعار ناخ یقطصم ناطلس «ب وب

 ی رای رپش دصاخ ت هرتەزاو «شل وا یهبساحم

 تلا ملس ناطل س .شعا رولوا فرشم یجد هللا



 ف

 كد زاترمشبت ی دوج ناطلس . تو 8
 ۱۲۲۸ .نکیا ینیما بش .یدیشعارق تب و هجوت
 . ردشع اتافو ینوک یجنشب كاا ال ید 8

 را مهار .وقط ( س روش رانا )
 شا روهط هلو و و ندهییولخ میاشمو 1
 19 ندکد تا ع لمع نوش كنار واو 3

 اجو «تبادا ندهداز نیدلار و «بولک هند اعسردآ ۱

 دیآ كحل وک .یدیشلیا تقی رط لیکت ھوق 8
 هد راس عماوح و داش زا هدنپ ه واز یک ہد هيف وص :

 لوغشم هلیسیردن تیدحو ریسقو هلا ظعو یارجا
 .ردشلوا لئان هقح تج هدنش رات ۱ نکیا

 تاذر ینابر فراعو دهازو ماع لکم یتطاب و رهاظ
 . ردروپشم یکیدربو یسرد ثیدح ندر زا ى ۱

 ضعب ندرون هروس هما كل ناخ دارم ناطلس "

 .ردشما ریسفن ییهرک تایآ
 یر نوا )| یدنفا ار 9

 ندنناضق لتا وا ئ ره ر صع ۳ ۰

 یجنکیاو ؛شلوا یسالم ماش هعفد یکیآ .بواوا
 ندا روهظ هدنرخح را ۱۰۱۵ یتعی هدنسهعفد

 .هرآ یرکسع ماش هللا موقم هدنسهعق و دالوپاج 1

 ؛شلوا قوم ه هنتف نیکست فا صد "هداعا هدنس 1

 هنتکلع .هلا لاصفنا ندماش هدنګ را ۱۰۱۷ و "

 .ردشا تاقو هد ۱۰۲۸ ..پودبا تدوع "

 -ر وپشم هلیم ان بیطخ نا ا ها ۱

 « بیطخ نا » ] ا مهد
 [. هل روی تعحارم هنسهداه

 ( ہ یش lb ۳ رح ) 3

 ی رعه مع ا2 | یدنفا محار

 ليلو لصا نع «بول وا ندنسالعو خخاشم لئاوا 8

 لس رادم رود .كردذط هنداعس رد لات ییدبلوا# ا

 حش روہشم یلبیتشا «هرکص ندکدتا لیصحت لاکا

 كولس هنشرط «هلاستا هن رلترضح طعاو ریما

 . یدیا شا هینطابو هبرهاض تالاک باستکاو
 ۰ 3 هدنس هب وازو بیطخ و ماما هدنعهاج lt لاي

 ظعو جد هدنق رش عماج اشا حارح .ب ول وا ی

0 

 ترش هلیعما « یخی اشا حارح» :نوعکیدتا

 ر با 1

 هدن رلتیعم كنب راثمضح ینا نامع ناطلس .یدیشل و

 داوشیسنم ۱۰۶۲ یی و دنارفس یو

 هقح تجر یدلاح یتیدلوا هد رل شاب شخ .هدن

 اب ردن ود دم هدن راق اا اب مساق «بولوا لئا

 و ات لوط د هدهقف قم وصال عو هدم ولع

 ۳۱/۹ هوقو :یدا قوح یار یے سم بول

 وص هلئسم زون ۳م فک f «یدنا هدهحرد ۳

 و «هرکص ندکدرو ینباوج كشر ره .هسلر

 و لصف ین تانک شنا ر
 هلبا لاح وب .یدیا یتداع كغا ناب یتفیدنل و هد
 قوشو قمه ب ا ناالو برش تاع اب

 «نکیا ردبا ظعو هلتقالط لاک هک «شعا هدهجرد ر

 «بولوا شوش «هلکلک بلاخ یسهذح هعفد قوح

 ۔اسم هزاتح «یسهمان ریپعت رب ۰شمرش ود نالییس رو

 «عامنادعح» كن دنفا لیعاماو ییاتک رب عماج ین

 رخاوا .ردراو ینهلاسر رب هدنلو در ینیباتک مان

 لئاسمبا هداز یضاق مج نالوا شعا روهظ هدن رع
 . ردشل وا ی رهشفانم هدهیبهذم و هيلع

 ا | یدنقا میهاربا
 الت دنقا ماسح ايم رڪ «بولوا ندنس ازع ل

 ندلادعسهجاوخ «هرکص ندقدوقوا یمولع "یدابم
 نود ام اس ول هد ۷ «ك رهدا باسا هب ی دنا

 دلتا «یسامرگو شمرده اما

 راما هاب | هدانا هدن رادتس ردم ةە و یب راخ .اعآ

 هدنساب مک هدنسهدعقلایذ ١١°١ ‹كرەدي| تاق وا

 0 هد

 .اوا یرعه سصع

 ار ماسح

 ندن ردن «بولک های د هد نخ راب ۹۸ ۰

 هدنسهحاس یدعس نواخ هغ رش «ب ودنا لاح را

 تاذ رب فصتم هلا تالاک و لئاضف .ردشفل وا نقد

 ر هنن را مات « ح اتفم » كەداز اشا لاک «بول وا

 ی «هیفاش» هلا « رکاهقف» و ءردراو یسلکت

 «بول واحد یہ هب رعش تعیبط .ردشعا حرشو مظن "

 صاخم « یی رش « ۰ رد دراو را شعب لوبق نایاش

 . ید ردا

 هلیعسا (هداز ینیما هسص) ۱ 5
 1 دنفا مهارا
 یتیما هرص»] .ردروپشم ی ھ 7

 2 ۳ تعحام هود اه » هداز

 ا یدنفا میهارا

 | .هب روي تمج

 مهار اه ] ( تب

 اره دنا داف « هق رف



 ر با

 ندنسا رعش و ادا قشمد رک ۱ ۱

 كنيقشم د دمع «بولوا ی ا ر

 SÊ میش یک یدادحاوّپااو ؛شعا لیصح

 یراعشا .یدیشغلوب یراد هبرت كنب رلت
 بنر لہ اونع ) ےھار ۱ ماقم « «بولوا فیطل

 لاڪ اع را هدنسیرحه یراق ۷ .ردراو یناوند

 2 : ردد راعسا هلج دویط5 وش . ردشعا

 یوللاب عفسلا ىلع یالیل هللا قس
 دهع نم هالحا ناکام ابصلادهعو

 یدعت ادا اهدعب یهآ نا ولو

 اڪ ةیلاصل اب اتل نام

 درولاڪ هیف اتل مایا و مسیر

 هل وا تب ند رلیق ولس

 نالآ یناونع هاش دا ق ر | لابا مهار

EESیزد  
 نادبه هلیعح هب وع قاطرب هدن رخ را ۰۰ كن هومن

 ۶ كن لفظ .یدیشغا نالصع نالعآ هدیه
 تو لک سفت هود یوض کشع

 . ردشعا ناشیرب

 ۳ نورت ااا

 رسم ع ین وا هل وا شا تلخر ل یدح

 ها زع لیتصحت هدارواو ؛شغوط هدیلح هدب رعه

 تیافو قوح

 (نوری) کو ال

 «ب ول وا ب وسنم هنسە 1

 ۱ نازاو هراص قوحر .«ك رهدیآ ك ولس هب یلع قیرط

 ك رودا EY هل رلتهح ضعي یییدقارب E لک

 شش رد هدعب و
*  

 را هدنسا ره خیرا ۱۰۵۴و :شلوا نيشن تل ع

 «بولوا تاذ رب عاشو لضافو ملاع . ردشع | لاح

 . ردب ع یاههف لوبقم یراعشا
 : رد دن راعشا

 تضقنا اذاف ةدم كنيبو ییب
 یرولا ف یزعت ناب ریدخاتنک
 a هيف تنا بلقب اقفر

 رتشت ال یضق اذا ةرتخا نا

 1 ماسنلا قرط ىلع ددراف
 ی ف 2 الایخ قلی

 یرجام یعمد كيبنی قلاح نع

 | یشخم میهارپ

 لج هعطد وش

 هد رعه سه یخ رب نوا

 وا نډنسالع تلح 5
a 0 
 ا

۰ ۱ 

 ا ۳۹

 كل EN كم دجا ن دمع «ب ول

 هلل رد E ندک دنا ت یادتا ندنسالح

 هنس چاق رب هد هم رکه ۹ كرءدیک هقشرش 3 رار

 «مولع ذخا ندنسالع هندمو هکم بولوا رواج

 لیبصح ییرانن ثیدحو هی ع تایدا ند رد و

 -وع هبلح «هنس رز وا یافو كن ردب «هرکص ندکدتا

 هدم و «ماود هلیصح ید ندنسالع كناروا هد

 یدنندوع هننط و لا لیصح لاا 1 رهدک هقشمد

 هنلام را «بودنا عورش هسیردن هدهیمدقم هسردم

 هدثن دح عو :شلوا لوغشم هللا هدافاو ےلعت اک

 .یدیشلو ت رېش هد هج رد قحهلوا ناتبلاب هيلاراشم

 اع «بولوا یحاص یلوط دب یخد هدهرااش مولع

 كوي بکس  نددلج چوا هنرزوا نح بهذم هدهقف
 دردن ھو لوبقم هدندنع ییابرا هک «رد راو ییلأترب
 الثم دنتلع (یشاط ا یعب) :اصح هدنرع رخاوا
 هدنک را ۱۱۳۰ هدهرص یسارجا تایلع تولوا

 دلتسف هنس هب رق (نولافکب ) كبلح .ردشعا تاقو

 ردفورعم ید هلیمسا (ینولافکی)
NR ۳وای دعا  

 هییستوا ندنک ولم ۱ هاش در مگا

 ثراو ههاشدبرب ىلع یردپ ندا تافو هدنځ را ۷ ۰

 دن رب مساق یردار «ب ودا تافو هد۷۷٩ و ؛شلوا

 - دعوا تل ات دنک یاب

 ( -هداز اشاب نیسح) ا ارا
 هل رامسا ( س یلەخسخا )و 0

 هدهسیا شغل وب یهاشدا ترضح راد تاذ یکیا
 نا د دو رو ترازو اروم هددن سکیا

 [.هلبرویب تعجارم هنیرلهدام « اشاب یهار۱» ]

 تح کس هداژ اشا بع
 EN مالسالا میس دعفد ییا هدن رلتنطلس رود

 ارزو لوا ,ناخ دوخ ناطلس اشا دع ضوع یردب

 ۱۱۲۷ .ردمانب هل( دارغلب حاف) «بولوا ندنس

 قیرط هد ٩ «بپودا دل و ه.دنداعسرد هدنګ ران

 la Sea ۲ هلا لوخد هی رد

 ییراضق ماش هد 1۵و هرونم هنیدم هد ۱۲ هسورپ

 هل س ها یلوطات | هدنخم را ۱۱۷۳و ؛شعا زارحا

 یرکسعیضاق لوطا آ لعفلاب هد ۷ ۵ «یسیضاق لوبناتسا
 ندقدلوا یرکسعیضاق لیامور (ررکم هد ۸۵و ۸۰و



ARدنا ونک دی مات دیسی  

 نوامه یافنود هد هاب هل وط ERA ك ج

 انشا تزع مظعا ردتضهدتفایخ و هدنچورخ
aلرو لاک هنن رزوا هضراعمر نالوا مقاو هلی  

 «هلغلوا بحوم یبیهاشدا راربغا ین بوق 1
 9 هری ایل هل ی لع هد ۸۹ ۱

 هدنسهعق و یلزع كنيدنفا هللا ءاطع هدازیرد هلآ اشا ۱
 حش «یرهلوا هینا ةعفد «هلیسهسالم قلوا لا
 یهاشداب , عبط قفاوم یراوطا :هدهسیا شلوا مالسالا 0

 س هنب ۵ رکص ندندم بيرق هنآ وا «ندنغی دل و 3

 .یدیشفلوآ قن هه رقن او لزرع هدنلخاد هروکذم

 هبهسور یسافنم هنن رزوا یساعدتسا یدنک خۇ

 كنيراترصح ثلاث ملس ناطلسو ؛شفلوا لو
 «هدنسرص یوع وفع نانلوا نالعا هدنراسولج

 «نکیا نشن تل ع هدنس هناخ ٤ب ولک هل وساتسا

 ءبودبا لاح را هدنسهدعقلا یذ یت س ۲
 . ردشفل وانفد هدنسهریطخ قیرمش عیار 08

 روریکشو صیرحو روپمو دن دحیراع ندنافعوزع

 . رد ر وطمم هد رلح رات ضعب ینبدل وا نزا 3

 ندنریلاو یرلاغوا ناضمر )۰
 E ندن رلکب نّیرب و ۱ كب مهار

 ره حشیرا ٩۷۰ هتنززوآ یتافو كکب یربپ یردپ
 .یدیشلوا ىسلاو هتطاآ هدنش 4

E AEEدكار  

eat.0 ا | ك  
 بولک هرصمو ؛شغوط هدناتسسک رح را 1

 یتسهرادا لرصم قافتالاب هلکب دارم هدنح را ۱۱۹۰ ر

 الاب هد و نارب هلکب دارم موقرم ادا .هلطبض

 هرصم كتراا و وی .یدیشوا رمآ هکیلاعق 8
 بواغم هدشع «بویمهلوا ردتقم هتم واقم هدنموعه

 .یدشعا رارف هبهبروس «هلفلوا "
 اعا ینیذ وفنو مکح كکيلام ندیصم اشاپ ىلع دمت

 لشق كرلموقفرم هد ۱۲۲۰ «هرکعص ندکد و

 شا رارف هههون بولتروق كب مهاربا هدنماع "
 .ردشعا ثافو RE هد ۱۳۳۳ 1

 | نابا نب میهاربا

 ناطق .یدا لە رصد . ردشغا تیاور ندا ن

 , ردشما ماپا هفعض ینتایاور كن ب نطق ۱

 بول وا ندش دح لاجر

 | هدنتحش را ۰

 | ورع هلیسهطساو یردب

/ 

۱ 

 ر با

 ۳ انارهم میهاربآ نب ها

 1 .هلرويب تعحارم هنسهدام

 ا ۱ رکب یان میهارب

 ۱ ییاعفصا ۳7 نا ن ےھا را
0 

 سح قب رق كل اف و «قر هنل هتسخ هديا ره هیلاراشم

 ) یاد ےھارا « أ

 «بولوا ندنسه دم رلت كن رلتمضح یزار ندلا

 .یدیشم رد زای 5 و یتیصو «هدنکیدتا

 » ۱ ی یا ن ھارا

OES۔ارم  

 5 هل ر ویب توح

 ینارسبق نایفس یہا نب مهار
 یرهش هب راسیق یک هدنیطسلف

 ندنیدم ذعاو ؛شعا تافو هدنسب رحه را ۸

 ' تیاورو ذخا ندناذوب یناربط ناهلس ظفاح مناقلا وبا

 بول وا ندننن دحم و لع

 . ردشخا

 یا سلا یبا نب میهاربا

 [ .هل روپ تعحارم هنسهد

 - وا یرواسس

 ؛شلو ترش هدنآرق زی دیار هد رحه رس

 . ردشعا تاقو هدنح ران ۲۹۵ و

 ! | حتفلا یا نب ميهار

 [ .هلیرویپ تعج

 E لضفلایبانب ھارا
 هاعسا وبا» ] ۹

u, A0 دم یا  ( E 

 [ .هل روی تعجارم

 e یح یبا ن ےھارا
 ۱ هل روپ تعحارم

 هاربا ناطلس ند ۱ ی 5 ۱ دما ارا .هیاعع ماظع نیطالس ۰
 ما را » یرللاح ۾ هجرت تكيهارا ندبلغا ىن ۾ كولم ها

 ) هحاقح نا «

 ار 2

 ام « هقدص نا» ]

 ۱ 2 وبا » ]

 e ¢ یخ یا



 ر با

 دام € قاحا وا » ] .یدنل وا 6 هدن راهدام ») ۳

 «ج ارس لکو رهاط وبا یادم ماع وا هل را

 ِ تعحارم جد هنن ره دام »¢ یاشبع « یلها

 رد | اور نر دما نب ےھارا

 تیداحا لقت LEAS 94 هرابح و هب ده .بولوا

 لدثشدح

 ار

iدع  

 .ردراو ا جد هلیعسا دیج

 .رد ورم ییدشا تیاور

 هع وض وم تیداحا

 را
 هتسعخ تاذ رب فصتم هلفوصت و لضفو ع ندهللا

 هل راصق مهارا ندنخاشم هقر هن .یدا تافص
 ۳۲ لاح را ENE ص هلع اشم راک او

 هقالخاو فوصتو تقيقح .ردشملوا عقا و هدنخ راد

 . ردورم یرل:طعومو مالک قوح كب قلعتم
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 یر 2 سه ی < > وا

 او ندا ایل وا "ام دا نب مارا
 نوک رب یسدنک «نکیا ندکولم م رخ ب یردب «بول

 ین وحش ا كن وب » ندفناه ؛نکر شال وط زدن دف را وا

 هتناوررب رکیدو «هلکمک هتغالوق یسس « ؟ددلدارای

 كرد .هلکهروک ایور رب رعشم نایند كرا هروک

 رلغاط تدم رب «قرهلوا شوب هنیعشب «هلک ر یتسهناخ

 ندقدلوا لوغشم هلدایعو تضایر هدراراغمو هد

 شلوا رواج تدمرب .هلتلحر هبهمرکم کم «هرکص
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 .یدیشلوا ا هرلتیبلاغ صد خد هلواو ؛شعا
 مهارب ۱ «هلکج ا لتف یراتحم راب ز نل بح صم هدعد
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 بول وا تاذ ییا ندشیدح لاج ر هر زوا نا .
  ۳ی دم نب ها را و ىو مامه وا ندن

 وار ماخ وا .یدهسرلشعا هفبرش ثیداحا لقت
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 هد +۲ لی یدیش زانو راعو شعاع

 ۱۸۹ ؛شعلارغ وا هدها رایسٍ ردا نالوا شم روش ود

 د رط .یرحاهم ن نایفس نانل ویلاو هلا نایصع هد
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 | دمع ندارعش هشافو .ردراو ید یراعشا ضع

 : ردشلب وس یخ را وش ینیرافس

 ر با ۰:1
 الورد فعف ًادجو اندلا دهز
 لرتنم نسحا سودرفلا یا انو

 ن اا تمارا وا دیعس وبا یس
 «هغملوا ندنسه رق (ناشاب) یکهدنراوح تاره

 «بولوا ندنن دم رابڪ .ریلید ید (یناسارخ)

 ؛شلوا قالم هناوذ هجن ندنیمبات یک رانید نم ورع

 .ردشقا لاسحرا هدهمرکم هکم هدن را ۱۱۳ و

 يج نر رهاط فورعم هلکغرد یروباسیل ةصیبق نیا
 ناسا یتافنصم قلعتم هشدح كهجرت بحاص

 . ردشعا

  aیراصنا دانع نم |
 .ردشفل و رضاح هددحا وا

 ا ںی | لو سابع نب مهار
 ۔واندنسامدق

 لدەا

 «بولوا

 یردب كد یدح .ردقاصا وا یتهینک «بول

 یاسور ناجرح ریاربهلزوریف یردارب (لوص) نالوا

 رخ وم .یدرلشلوا یسوجم هدعب «بولوا ندنک ارتا
 كبلا راشم «هدنلوصو هناجرح كيلپمن دزب «لوص

 هدنس هب راج رقعو «شعإ لوبق یالسا د هل فلک

 هسیاهجرتبحاص .یدیشفل وب هدننایردق هب هجن وا لنق
 ۔ابع یافلخ «بول وا تاذ رب عاشو باکو بیدا

 .یدیشفلوا عیفرب ردق هدناسم كوي ضعب ندنفرط هیس

 روک نود ادا ندراعشا ییدلیوس هر وک هتاور

 قوح «ك رەدىأ یط ینیرلطس وا هدعب یرلتی کید

 شمزرقار تا رز قلا لدهدیضف لصفم رب هعفد
 ا .ردلوبقمو بخته تباع یراعشا حو و

 ا سیلس كب ید یراعشا ییدلیوس را

 اف دصاو ابحا ادتا تایز كللادبع ن دمت ندارزو

 «هلغلوا لصاح تدورب هدنرلتب هدعب «نکیا ندنس

 یره وه یییخ هدنقح یذ كنو كنهجر بحاص

 قوح ر یخد هدنقح دم كلکوتم هنیلخ .ردراو

 هنم رناسحا یلیخ كملاراشم «بولوا یرلهدیصق
 هدننابعش یسهتس ۲۶۳ یافو .یدیشل وا لا

 ندراعشا هلج . ردشلوا عقاو هد (یأر نم سس) و

 3 ۱ لوس قع دسر
 : روئلوا افتکا هلیداربا كنهعطق

 تأن اذا انمو انرت ملا

 اب ارتا نیب نم تأت ملف



 رورسلا یاودانترمت دقو
 اه اپل اب و اہل اغش اب
 ىنلا ءا اتيلع تدمو
 اب, انطا تحت ىتملا لکو
 تدب نا ىلا روتف نحنو
 اپاوا نیب یجدلا ردبو
 ایل اتک قیک تاک
 اچ. رم فک یا

 ا نجرادع ن ميهاربا 1

 لا تلحر هسلدا «بولوا ندنسهدلب ( سن )

 بهو وا كرمدا تماقا رایتخا هدنربش ھو
 ذخا ندالع راسو یاقلا لع و او یزاح | رسم نی

 اتفا هدنعماج روکذم ریش ہر ندک دا تنآ 8

 هدنلاوش یبهنس ۷ «ب ودا لاغتشا هلسی ردن و

 .ردشخنا لاح را

 | یرهز نمحرلادبع ن ھارا

 «بولوا لغوا كن رلتضح فوع نب نجرلادبع ند

 تیداحا نداطخ ن رگ ترضح هلیس هطسا و یردب |

 كناذ و ردنم ن میهاربا .ردشعا تیاور هفیرش

 ۷ هدننافوو «ییکیدتا تافو هدنسی رعه را ۰۶

 رب ندوب ترعه هلکعا ناي یتفیدلوا هدنشاب

 باسنا هکوبلاح .رودا اعا یتغیدلوا شعوطلواهنس

 رت بحاص «هروک هنتیاور كن رلباتک هباحت ءاعماو
 ربغیب ترضح هبقع تن م وک ما یسدلاو كنه

 ردق هنامز یربقدرویب دقع هلاصم هل رافک شیرق
 ههرونم ةنیدم هدنسهنس ۷ كن ره «بولاق هدهکم

 ءبولک یردار ییا ندشیرقو ؛شقا تره
 كأجاذا ینلا امای» هدهسراشتسا قلآ یتسیدنک |
 «هلغل وا لزان یسهم رک تیآ «۰۰ . تارحاهمتانموم

 واو «شمهقیا ملت یوثلک ما نعدنفا تانناک رخ

 كنرسهو ؛شمراو ههنراح نب دز موشک ما تفو

 ؛شلک هاید یربق رب هدنعسا بنز ند وب «بوراو ۱

 رطح فوع ن نجرلادبع ؛قرهاشو لدن و هدعب و

 .زاللق همش هدنفجهلوا شک لوا تقو زآ 3

 قالاوس نر ادبع ن محارب

oV 

  A3هماوع ی راب ز فعل وا دیهش هيلا یوم و دنس هثس |

 | ندنلاحم را ءهسیا شک هبا د.هدنراتداعس نامز كرم

 ر با

 هدهقف ۲ «بولوا ند هیفنح یاهقفو ندنسالگ ماش ۱

 كن هیهقف بنک صوصخ ایلعو «یدیا یحاص لوط دب
 یراهم رب كوپ هدقم راقیح یوتف هلتل وپس لاک هلیعبش

 هیس الع تا «بولک ید هداعسرد .یدا راو

 ر كوي هدبنک معج .یدیشعا هرظانمو هبحاصم

 هک «یدیشعا لیکشت هناهنک رب كوي «هلغلوا قارم
 ینه رعش تعیبط .یدینعا فق و هنما یربق هدنناف و

 «ندنغی دل واهلهقف تیل وغشم هجا هدهسیدا راو ید
 عید تم ۱۰۹ e ندفلکت یراعشا

 .ردشخا لاح را هدنلوالا

 : رد دن راعشا

 روح هفرط ق یذلا لزغلا نا

 ببخاو حارلا فالس هیفشم ىف
 ادب نیح راصبالا هتتّورل تراح
 بدالا و فطللا هالح لامجلإ نصغ

E 
 «یکاطنالا

 2 قاززل ات ھارا

 ۹ هل روي تعحارم هنسهدام

 یا او ایس |
 دمصلادع ارا

pêا  

 بوسلوا مخ | ریعا .ردق و رعه ید هل رلمات یسابعو

۳۲ 

 ندا تیاور ندبعصم وا «هلکعا تافو هد هل |

 . ردشعآ تیداحا تیاور نداطوم تعصم وا ۱

 . ردب ربخا كناور

Eادع ارا وا)  
 بول وا( )هاو ع رزعل / هو

 اف یامدق لصوم

 ندن رد «بوسلوا ندننب دحم یره یصع یجح وا

 .ردشعا هشرش ثیداحا ت

 ۶1 ۶۱| یارداب هللادبع ن ميهارب
 ۱ هاب روپ تعحام هتسهدام 6« یاردا

 تیاور |

 ا« 1 ۱ ۳ :

 قاع ب 0 + مد ۰ ِ

 | .هلروپ تعجارم هتسهدام « یرصإ

 ار ۱ ترح  ع لا مه ّت 2 با لادن | يا

 ر 91 ترح نالوا شا ت ڪه 4 شدح هدید ۱

 لار و یوزر ا ا یدیقع
 .ردقو وم یتیاورو رد دش دح



 یا oA ر با

 ۳ ۰ ۰... سد ااا هلخ ن ادع نا مارا
T8 ۳هدعد .یدیشلو تصرف هکعا افتخا كرل ردنوک 3 وا ندش 2 ۷ ۰  

 داتسا هناوذ قووم یرلذ دح ییدشا تیاور «بول

 ا ینبدل وا بذاک هدشاور هددسا شا

 . ردشعا

 داکک ٠ ۰ نا ۰

  E HESسقف ن هل | دع ارا
 (علص) ین دع «بولوا ییغوا كن رعشالا یس وم وا

 ترضح روضح یرد «هرو هتاورو «شععوط هد

 میها ربا یا نم دنفا هاتتلاسر «بورتک هربغیب

 ید رلشعا اعد نوع رو نيو «شم وف .

 0 | یجداخ هللادبع 7 را

 4 هروب ا دام « یر

 مهارب»
 2 هللادبع ن مهار

 1 .هل روی تعحام هنسه د

 ا هللادبع ن کارا ۳ دعس هللا رواش
 .ردقونومو قداص هدنایاور «بولوا ندننسدح

 مهار »] ر | یزنط هللادبع ی محار
 ۔ام «یزنط

 ۱ . هل روپ تعحام هنس هد

 تسح ماما 2 :
 ىو هللادبع  هاا

 ع یی ها (مکد نت
 9 هدننامژ كل روصنم ندهبسایع یافلخ . رد ردآرب

 ۔اص «هدلاحیرلف دل وا هدقلنارآ قص قیص ردارب یبا

 اون نیو زاعح «ماش «نامرک «سراف هجرت بح
 ا لاک توکل هلق 2در
 ییدب كمع هدنسهرفس كروصنم هدلصوم هرک رب

 ییدنک «هدلاح

 هاو سد هنوا تنش نب نایفس تولوا لخاد
 «نکرووشود ینلوب كنهمربحاق یتسیدنک تاذ وب

 ر گوش .یدشع رک وا رد رب هنسب دننک م ھا را

 لک توزان .رکسع ن نوعبر 2 كيهارا 11 موق

 ینید زاب «هدقدلوا هدعاسم ءهلکمنا فیلکت یکم

 «بوزاپ هلما رب رکید هدیههارا هدنسهرص تارفن

 هدا دم هده رک رب و «شمامرب دن اط

 هف رطرب یربآ قیر ره كنا رش یدنکیدنیک هبهرصد

 یدېم یردارب كره ود هوم هد را ۱ ٩

 هدن حا نامز زاو ؛شعا توعد هسنعب قلخ هنمان

 نایفس نانلوب یسیلاو همصب «بولاغوج یرارادف رط
 ؛شقسیا ناما هرزوا قسحاق الاس .هواعم ن

 «هرکص ندقدلاج هبلغ ید هرکسع ناک نددادشه و |

 تحس یخد یرلتهج راسو طساو «سراف «زاوها
 .هنندم كنده یردارب هدهرص واو ؛شلآ هنتعاطا

 و ا شلوا لصاو یربخ ینیدن وا لثو هد

 سکعلاب «هدرب كج ه ربتک روئف هش رارادف ط هعقو

 یشراف هرلیسابع یرلپ ولع

 ره روصنم «ندنراک دتیا ماود هبرح هلتدشو توق رب
 -ربدلاق ینیدوج و كيهاربا «هلا عح رکسع ندفرط

 -وم نب یسبع «كرهدیا تربغ و دمج هلیسهدایز هغم

 میهارباو ؛شمردنوک هلرکسع كی ش نوا یاس

 قلآ نوا ندهفوک «بوقیح هلرکسع كيب زوب هسیا
 ادا ده رام نالوا مقاو هدلم رب قازوا حج” رف

 نانلوب هدنسهدناموق یشیحلا همدقم كناسوم .نب یسع

 شلوا روبح هرا رفو بولغم هبطعف ن دیج

 لوسا ا هتیزوک واوا یمیه هد
 ندنسهوع كتيهارا هدءهرص واو :شعا ثاب

 -رلف دل وا شع وط زو هرارف «بولوا م همه یسیضعب

EES۔اقم هاد رم ها یھ هک ا شي ترد ها ربا  

| 

 «بولوا ح ورج اک «هدهسیا شا تمو
 نب یسیع «بولیسک یشاب نامه هلکشود ندننآ

 هروصنم خد ندنفرط كنواو ؛شلرووک هیاسوم
 هد ۲ ۵ كنسهدعقلایذ یسهنس 6 ۵ دلش رد هک

 حج ورخ تویها ربا هجرت بحاص هعقو و نالو عوقو

 . ردشمرب و ماتخ هنسا رحامو

LS O : 

 1 ۱ یقفاغ هللادبع نب ما
 -الع كنارواو ؛شلک هماش تولوا لسلدنا لصانع
 ابا و ار قم داد هيس
 تماقا رابتخا هدقشمد تیابن «ك رودیا هدافتساو

 ثیداحا ضعي «بولوا بهذملا كلام .یدیشعا

 .ردشعا تیاورو لقن هفرش

 E ا هللادبع ن
 ۰ اربا .هدام « یک

 [ .هلروپ تعحارم هنس

 كوي اهد .هاکشا جد



 .یراصثالا هعافر :

 e یا دی ۳-9
 وا ندناکا رار هلا (معلص) هلالوسر ترمضح

 «هدلاح ینیدلوا وعدم هتفایض ندنفرط یردخ تا

 ياخ بحاص «هدبودا ناب یعیدلوا لجو روا
 یو روا ندیهانبتلاس ر فرط «نوحا كمهعا نوزح ٩

 .رد ورم ینیدلوا و تاذ نالوا رومأم هلغمزو

 هکر تب | ی نامع نب میهاربا
 ۔ارعش بع .ردفورعم یخد هلیبقل (یبشا) «بولوا

 یکهدنلحاس نیطسلف هدنخحم را ۱ بولوا ندنس |

 . ردش !تافو هدنسهنس ۵۲ 4 و ءشغوط هدن رهش هر
 ینیدلوا شایوش هدنقح یحدم كراکرت تب کیا وش |

 : ردندنسهدیصق رب

 تکرتام كرتلا شویج نم ةيتف ىف
 اتیص الو ًاتوص ا دعرلا
 ةکيالم اوناک اولبوق اذا موق

 ات رافع ارا !ولت ورق ناو سم

 منشور] دید بیع تب ها "
 هدهقف . ردفورعم یخد هلیمسا قشو «هلفلوا ندنسهبصق _

 دبع نم سنو) هدنتکلع ؛بولوا یحاص یلوط دی
 یاتک مان « هنودم» .ردشعا تئارق ند ( لعالا

 كرده یافو رار تای رو
 . ردعقاو هدنخش رات ۷۷۵

 هدننامز هب وما كل ۰

 و مهار

 یرکد هد رداوت . رد رلشعا تسایرو مکح هد هر وڪ -

 . ردشل وا یرلتتسانم ضعب هلیسا رعد كننامز «بوک ۹

 .هینک یرقه قاحا 8 ۱ 5 ۱ ۱ :

 وا فورعم ید هلیس ) . هد.

 .ردننیدخو الع یرعه مصع یعتلآ كس بول

N ۱ | هینکیرک ق ٣. 

 دی ینرتو ھا اک ۴
 ترعه . رد دن و وح یالخ «بولوا فورعم ید

 . ردشعا تاف و هدنحم را ۷٤ كن هب وب

 ذم رايد نامز یخ هيما یرعلان مهاربا لآ لسن 3

 ر با

 « ییابق قاح-ا وا 0 : ۳

 «یزارش قاع-اوا»و لع J مر 7

 1 هروب تٽعحارم هنب را هدام

 » یمر قاع” وا » ]

 ۔هدأم ا ن ھارا

 [ .هلروي تعجارم هنبرل

 ۱ ی مهار
 بط لیصحم ندپیوسام نب انحوب هددادغب «بولوا
 نب دجا رخ وم .یدیشلوا ندنناحا كنواو «شعا
 رد هرصم د E ۱ بول وط

 یسابطالا سیر
 .ردشما تافو

 |نورازف ن مهارا
 ه دندیعم كہلا راو «یدنا ییبط كل دابع ۷/ ناسع

 . ردشعا تحایس وه دنس و دنه

 رع ین وا ۳ ه 0

BENGEاع | یلح  
 0 «هدلاح ینبدل وا لبلح لصا نع «بولوا ندنس

 دلم هنتسرد كن دنفا دوعسلا وا ك رهلک هنداعس

 ومو هنکلسردم دراهسردم ضع .هرکص ندتمز

 یرحه ْنرق یججوا
 ندنشابطا ریهاشم

 هدبصم هد را ۲۱۰ و ؛شلوا

 «بولوا ندیم

 ربمزا هد ٩۷۸ «قرنلوا نیعن هراضف ضعب رخ
 . ردشل وا توف «نکیا یسیضاق

 .رد راو للاسر ضعب و یجرش هنسهب رع

 ندلیقع ین

 ا رم شارف نب مهار

 -وا امرفکح هدنرلتهج لصوم «بولوا لغوا كنار
 لغاب هدنادنز تدم لوط هدنامز كسم یردارب نال

 نسیدنک لیقع یب هدننافو كس .هدلاح ینیدلوا

 ةن لصوم هدنح را 4۷۷ «هلحارخا ندنادنز
 ۔وکح كدهنحرات 4۸۲ مهاربا . ردرلشعا سالجا

 هاشکیلع هد روک ذم حرا هاو ندکدروس تم

 «قرهناوا سح هیهعلق رو «بلح ندنفرط قوهلس

 ن هلودلارخف نلیردنوک ندنفرط هاشکلم یکلم

 هدنناف و كهاشکلم .یدیشفل وا طبض ندنف رط ریهج

 هد «بولو ع وقو هعزانم هدننب یرلاغوا كس

 ییهارا نوناخ ناکر یسهحوز نک هننرپ كهاشکلم

 ماش .ردشعا هداعا هلصوم هاص لخحم ندکلدن هعلق

 فا (شش) یردار كن هاشکلم نالو ی هحاص

 و دیضف كنم دنفا اباب



 ر با

 دادش ندهها ربا «هلکشود هنس وه كا لمرض

 تعناع مهاربا «هدلاح یکید تیا بلط ینسجآ یو

 نانا وب هدننیعم كن ون «بودنا موه هنب رزوا كيه

 رہسا و < م زم یرکسک كايشک كيب زو وا

 هد را 6۸1 هدو هک ء«رد شما لتف قرهبوط

 . ردشل وب ع وفو

  eس ف ن |

 . رد وص ینیدلوا ند هاج «بولوا یرد

 ی | هو ساک نب ا

 تیدح و هقف بول ا ر | ناسک ن معارا

 ماکت |ب رب یمن
SE)رب كسبد ن  

 6 هم وساک نا «

 ۔داعو هدهیما مماج .یدنا راو یسالوط دن هدشارق و

 (ییابیس) هدنحراخ كتششمدو ءرریو سرد هدهیل

 «بولوا یراپم هدهدنایدا .یدردا ظعو هدنعماج

 راعشا كن راعشا «هددسیا شل وس ید راعشا ضعب

 هیلع ءان و ینیدلوا لصاح ندنرییغت زآرب كنهمدق
 14 و قوزو ید یرلن زو

 . ردشع | تاف و هدنح را ۱۰۰۸ «بوغوط هدنخ رات

 e | مانکن 4 یر ارس ۰
 سرس د ad هج

 افتک | ها دا ربا كن هعط وس ندنراعسا «بویمهنلوا

 : رونل وا

 ل لق ترجح ام لا

 لح ىف تینج ام تناو
 دقو هيف كارا مویب ىل نم

 ی نم ةروزب ینیع تررث

 .اوس قاحع-ا وا»]| ۰

 ۳ تعحامهتسهدام « ید نامه من حارا

 .ردند ع یارعش یامدق کل ۰

 اعدا هد و رصد را ك میهارب

 : ردشلیوس ییدعطقوش ًاباوح .فلغفلوا ضارنعا هنر

 سوت ال ةبصعو
 عاتاک ضرالا ىلع تقاض

 مهم اهذا دعب نم مک

 ملاعلا ىلا دعب اوجرعت مل
 مهبا رورس نیلبا كعغب
 0 مس ال

 سلاچ مهی ین "6
 ,عام ف تدهاشامءوس نم

 تا ۰ 88

 1 رتشا كلام ن ا

 هل روي تعحارم

 سوق قاعسا "1 1 2 تا

 هنسهدام « یعاضق نساح ,J نی 7

 [ .هلر ویب تعجارم
 ا ۰ | |

 « ی رطح قاخا وا ِ 5 2

 قاعبا وبا « یسق قاخحا وبا «یراصنا قاس وا

 «يورس قاعسا وا «یبیطق و ات وا «ییایذصا

 رهاط وا «یشرق قاع»ا وا .یدقو قاعما وا

 «ییلفامساقلا وبا ءیسوس:رفک ریهانا وا «یرزج

 تار هنب رلهدام » ید وس نیدلارع «یولع رهاط وا

 | .هلر ويب تعج

 ست يما دارا
 .رد عاشو

 ا 2 رش نیدلوا
 تمرك قلا نييورقلا ةودع اي
 اروطم بوبعملا كبناج لازال
 هتہعن بو اهنع هللا یرسالو

 اروزلاو مائالا تبنجت ضرا

 شایوس هدنیح ی ده كنب رهش ساف

 كسلدنا مهاربا ن هللادبع دج وا ىلغوا كنو

 . ردب دنساهقف ر وهم دا

 "رو | دنشاد ن دن ن مهارت

 .الس را یعاب یردار «بولوا نددنعشناد لاو ندنس

 هیطالم هدنح را ۵۹۰ كنرعه ءهننرزوا ییافو كن

 : ردشمک هن راما

 «هوطف »)| ) ۰ ۰ ۰

 ۱ ا هفرع ن دمت نب ےھارا
 |. هر ويب تعج

 هدام «ریدم نیا »]

 ا | دم مهار

 رو رم | ناز نب مهار
 نالوا شفل و یربما

 -ردار هدنافو كن ردب .بولوا یلغوا كنابزرم رال

 ندن رک دشیرک ههعزانم هلا ناتسحو رضان یر

 یدافتسالاب ندن رهقرش كرلت و نادوسهو یرهجمع

 ۱ ندنسارما ید ناحابرذآ

 ۳ مهار « |

 3 هنس هدام «زنش



 یههاربا هجرت بحاصو ؛شریک هلا یناجابرذآ
 ۳ ردارب «هدلاح یتیدن وط هلمارک او تئ هلبلح هناا

 اوغا یشراق هناتسج یردارب یخد یرصان ندنرا _

 هسیا شتسیا قلا ینکوا كقافنا هدنرلنی كرهدیا"

 هلرادعو مخاط رب ناد وسهو موقرم فدا م 1

 كردیا بلج هنیرلنای ربارب هلبراهدلاو ینیرلیدنک "
 نالوا هنیراردارب میهارباو ؛شموق هسح هدعب

 . بوحاق ندننای كن سدجمع «دج روک ییهلماعم
 شعبا نایصع هلا هنوع قاط رب ینیدالپوط هنش "

 هدنسب رعه عیرا ۲۶۹ «بولوا بولقم هدهسیا
 . ردل وهم یلاوحا هیش . یدیشج هناتسمرا

 كولم .هلودلا ۰ و

 “روو نیز دوعسم ن میھاربا
 ناطاس نالوا هاشدا یعحوا بولوا یسمز

 نالوا یسسوم كنهروکذم تلودو لغوا كد ومس

 هاب 89: هردنور وا یک 3

 سولج .هنرزوا یافو كدازخرف یردارب «هدنحشر "

 شلحآ هبراحم هلرلیف ولس هدننامز یردار بودیا

 یحو «كرهدا خم هل رلن وب مهاربا ناطلس کو

 هل آ هد وعسم لغوا یدک ییربق كنيق ولس هاشکلم

 دنه «هرکص ندکدتا تینما بسک ندفرط وا یر

 طبضاد وغ ناطلس یرد لوي «هلرکسعیوس هناتس
 .اهاو .طبض یلاعو عالق هجن ینیدلوا شمهمهدا _
 راونا هدناسدنه ءهلا توعد همالسا نید یتسیل

 .ردشغا راتمدخ كويب كب هنمعنو یشن كنهيمالسا

 4٩۲ هروک هتیاور ر رکیدو ٤۸١ هروک هتاور رب

 تنطلس هنس ۶ ۲ ايو ۳۲۱ ءبودا تافو هدنح را

 ر لاصو لداعو قنمو نیدنم تباع .ردشمزوس

 ءراتوط ج وروا ایداقم هدرلیآ حوا .یدیا هاشدا "

 فیرشفحمرب هتسره «هلغلوا ید یطخ نسحو

 ههرونم ةنیدم هنس رو همرکم ۀکم هنس رب «قرهزا

 نالا یحاق رب ندهشرش فحاصم و .یدرردنوک
 رق ٤ ۰ و لک ر ۳۰ .ردورمیتیدل واد وح وههدنیهرح

 تاداسهدننایح ییراربق بولوا یدالوا ۷۱ 8
 یدنواج» فسوب ماما .یدیشعا جوزت هالعو مارک

62۱ 

 | هنسیکیا «بولوا یرارصاعم ج رفلاونا یعاش ها
 .یدا راو یبو هحو ید

 0 ا ا | فاکش ملسم نب محارب

۱ "1 

 .یدبا ندنسهیرق ناکش یهدنراوج ارام «بول
 رکب وبا ماما ءپولوا تاذ رب لضافو ماع ندایقف

 وا هللا یزار هلادبع واو «هقف لیصحم ندلضف نب
 تیاور ندشنندحجم تاشو نزم دج

 : ع هداراخحم .ردشخا

 .ردشغا لاح را هدنخ را ۳۲ «بول

 | یدامص 2 ن ھارا

 «بولوا ندنسهیف وص تاداس ی رعه

 هغ رش تیداحا ت

UR E 

 (-حش)
Eنوا  

 مصع یجنرب

 .یدیا تاذ رب فصتم هلا یوقنو دهزو نافرعو
 یردارب ه دعت بول وا لوغشم هل | یفاش هقف ادتا

 کد نان هداعس هنرزوا یلاصرا كئاسع میش

 نایعا بولک هب داعس رد هلاعفدو ؛شلوا داشراو

 لغوا ترد .یدیشلوا لئات هنماعناو تمرح كتلود

 باسشا هنر ندهعبرا بهاذم یر ره «بولوا

 .ردراوتم یسهب ع لاوحا ضعب .یدیشم رب دتا

 لاح را هدننم را ۱۰۷۳ «بوغ وط هدنخ را ۸
 . ردشغلوا نفد هدنسهربقم ریفصلا باب و شا

 » ےھا ا«

 | تمبر را قطصم ن جا
 “ى اس قاعا »|

 9 اس نب میهاربا

e 0 ۰ ۱ ۱سەدام  

EER1  

 | رذنم ن مهار
 و ۷ متهارب أ

 ا ید هيما یو ن ھارا
 ا ی «بولوا ندمالسا یابطا ربهاشم

 سیر كونا نب رکب یبا ن دمت لماک كلمو «شا
 ماود ید هناتسراع ی .یدیشلوا یسابطالا

 هنس ۱۳۲ .یدردا یوادن ییاضم یکهدارواو

 تاقبط ی ءابالا نویع» .ردشعآ تافو هرکص ندنس

 :۱) یحاص « ابطالا

 شش ر وک هدناتس را روک ذم ینییدنل و ندنسابطا

 «هماقلا ليوط ءا فیح ین حس دنکو «یغیدلوا

 یغیدل وا له رها له ا اا

eA. 

 ) مدقم نیدلارع « |

 ] , تعحارص »

 | .هل رو تعجارم
 « یارخ رذنم نا «|

 ] ةتسەدام

 هلا هج ر ر بحاص ( هعیصا 0



 ر با

 یا نایح كتسلدا 1

 (رسدن) یمدش ا ماا
 هيما نب .ردفورعء هلیئسن یریمدن هلغلوا ندنسهبصق

 نا «كرهدا تحایس هقارع «بولوا ندن رلیلدازآ

 هدعر و ؛ شمشیر وک ها الع ریهاشم IF هییح یا

 ۲۰۰ یقرهلاق هداروا ردق هننافو ت واک هرم

 ننذتم فقاو همولع نکا .ردشقا لاح را هدنخ ران
 .یدیا تاذ ر

 3 تابع یال ه

 ا 11 ۱ یدهم 4

 نف .رد ردار كدیشرلا نوراهو

 سلجم هلیسهدادزو ریطنس هدکلهدنن

 ندنغیدلوا هع ز (هلکش) یسدلاو

 .اوخ و هدیقیس وم

 ترم دن رو ارآ

 .یدیا ثاذ ر

 صوصخاییعو لضفو وع .یدیا رعسا هلیسهدایز ینول
A Eوات تاسف ههانملایوفقو  

 هدنګ رات ۲۰۰۱ :.یدا راو جد یس هب رعس تعیبط و

 ماما هلالس «هدلاح ینیدلوا هدناسارخ هفیلخ نومأم

 «بودا ذاا دمعیلو ییاضر یسوم ن ىلع ندنیسح

 كناوئا هايس نالوا یسهصوصخحم تمالع كسابع ین

 سایع ا لا ےک لب فی ید
 كېللادبع ن بلطم .دلفلوا رکلد ندنس دنک

 3 میها رب ربا هجرت تحاص هددادغب هلیتلالد و قوس

 یتیدلوا هدناسارخ نومآمو ؛شفلوا تعيب هبیدهسم
 تیرق ههنس ییا یدھم نی مهارا «هدلاح

 قارح راس و نادمو هفوکو ؛شعا تفالخ

 ندورم تب ومام دهی شا هتعاطا تبع ید
 كرهدنا ضرام بلطم عن آ رخ یتعزع هدادغب

 «بودا تدوع هدادغب «هلکاکفنا ندنناپ كيهاربا

 ؛شهال شاپ هکعا توعد هنتعی كنومأم ي دلش

 ید ه رابخب فعل وا ناد کور ندیغارا س ۴

 اذا روبج هنافتخا هددادغب «هلک رت یجاتو تخ

 ندلاوحا

 ۷.۲ او

 ئا رع E و كن دهم ن ها ربا

 ندنس فسخ ایذ یبهنس ۳ ا

 هدیامز زواج یهنس زوقط ر الا عير ی

 هدهروك ذم هنس تیاهنو ؛شلاق فتح هدنحتا كدادغب

 ینیدلوا هدنتقافر كنداق ییا رکیدو هدنتفایق نیداق

 شلروت ک ۵ وفام بولی وط دنا

 2 وه )تنم لک

 9 هد دبل

 یدهم ن ےھارا و

 ۱ و ؛شعوط هدنس هدعت)|یذ ید هنس ۱

۲ 

 ۱ ینیدلوا هدنشاب ییا شثلآ یدناضهر یسهنس

 مایا صوصلا لعو ه دنح .ردشعا ثافو یدلاح

 اکح و رداو قوح ك راد هنلاوحا کهدنسافتخا

 E وقف هر تاب
 ۔انم نالوا هلراهینغمو برطمو یلاوحا یک هدنرلسلجم

 ققلخ یسیدسنک .ردروهشم یرهعاشمو تابس
 .یدا لئاق هن ارق

 ات مارا
 ل ان مارا

e۳ اات ھالا یب و ا  
 N یس نب مهاربا

 . ردشغا تاقو هدنخم رات ۲ ٩ ۵ كن

 « یالس قاعسا وا «| | رصن 0 ھارا

 «یییروس قاع ا وبا» و

 [ .هلل روی تعجارم هنب راهداب
 هب ایک . یودعماپم | : | |

IN ECE 
 نانو دا اوا دیبش هدنسهورع «

 شا جاودزا دقع هلا هیقر یربف لقوراف رع

 .رودا تیاور یتغیدل وا

 یر ۰ لاو ن مهار
 ةودق ندنس هعا ۱ 2 4 2 2

 هدنشاب ۹ «هدنح رات NN «بولوا تاذ ر علا

 . ردشغا تافو 2 زراعت یتیدل وا

 لیساق | قو نا مهار  « OG EBلسسا خاعها وا «

 كن رلهدام ¢ مھاربا»]

 ی ۱ دلو J ا

 ۱ . یدتا تقبس

 [ .تعحایم هتسهدام

 وبشاقاعا وا »]

 ي راه ن ا
 | هير وي تعح

 أ رهاشم

 ۔السا یابط

 .ردشعا تافو هدنسهس ۲۰٩ «بولوا ندم

 ۱ ینارح نوراه ن مهار



 Rl وا ندننییدم رواس
 ن دجا «بول وا دودعم ندنهورک لادا رقم

 وط هد ۷ ۵ . ردش۶ا تب هلربهاشم راو و

 . ردععا تاقو هدنسههس ۵ با

 | همزه 7 مهار

EIباص قاع-ا وا»]  » 

 س
 E تعحارم هنن راهذام « ید رو

RAL جاوا 3 
 تلود و هدنطساوا 3

 یا ندا زوهظ هدسلدنا هدتنطاس رخاوا تو 3

 -رق ادا «بولوا ندنراداقو ندنس هب وع كشيند

 «ب ولی راقیح نداروآ هدعب «هدهسا شعآ طبض یهبط

 ؛شذآ ندنلا كنندحوم ییهطانرع ربارب هلشب درم نا

 رلن وب .بولک هنرزوا كرلن وب نمؤملادبع ارخومو
 کت اراصن كولم ضعب یراک دتا توعد هدادما ۱

 هدنرلنی هدنهاکشیپ هطانغ كرهدا تسواقم ربارب هیرا

 نموملا دبع «هرکص ندقدل و عوقو هنرا ر كوي

 .ردشخا لعضمو وع یيرايدنک «كزهلک بلاخ

 .ردقاعما ها ےک ۰ ۱

 ۳ | يجب نب مهار
 بولوا یسیجتتلآ كنکولم صفح ینب نروس تم "
 هننرزوا ییافو دم هللادیع ونا هاب یصتتسف یردارب 3

 ریما هدننامز یناث یایح ایرکذ وبا یلغوا ندیا سولج
 روک ذم ی کی «قردلآ هنیلا یموکح روما هلیبقل دهام _

 تیابن .یدیشقارب یناونع قلرادمکح زکلای مایک
 ؛شلآ یخدیناونع قلرادکح هدنسپ رجه خیر ۸ 1

 ؛نوحا قملاق ثراو هنکلم كنیرارد «یړاغواو

 ًارخؤم .یدرلشعا لتق ینلغوا یکیاو ییایع ٍلایوم
 رکذ لافت آ ءصخشرب ہدنمسا یتوزرم نب دجب یا _

 اص «هدافتسالاب ندنتماشم نالوا هلضف لغرا كنايح

 هدام « همزه نا » ]

 1 .تعحایم هس

 قلخ قوح ر هنشاب ءهجورخ یشراق هب چرت بح

 «هرکص هنس ج واو ؛شعا طبض یتنطلس «یرهالبوط

 ۔ص «كرهشلرب هللا یا صفح وا رع یکی يهارا /

 تنطلس هعفد ول هد را رخا ناسن و یوق

 .ردشمشود هصفح و رع روکذه
 . دبع ن رگ

 ر ا | یذوخ دز ن ھارا 8

cor ر با 

 راند ن ورع «بولوا ندشدح لاجرو ندنرایلداز

 . ردلیعاعسا وا یسهینک.. ردشع | تیاور لد ريب ز واو

 . ردشع | تاف و هدنسد رعخ خب رات ۱ ۰۱

 ندهلل !ءابل وا یامدق $ ۰ ۰

 تقی ا ارا
 . رد راو یرلمالک ریمآ تمکح قوحك راد هف وصت و

 .ردشقا لا را هدنخ را ٩۵ كنهبوبن تره
5 

 هرس | یاب فسه نب مهار
 یس كنبرهش لب .بولوا ند هیفنح ءاهقف ربهاشم
 ندنناحتا كنهفینح وبا ماما .یدیا یسالعلاسرو

 لا هنييع ن نایفسو شا هدا ما ندفس وت وا

 هقبرش ثیداحا لقن ندنیدحم ریاشو هيلع ن لیعامسا

 یا 52۲ ۳۸ نو ۲6۱ SL ا
 یاس 1

 ا
 | دلاخن فسون .مهارا

 ] .هل روپ تعحام هنس هد

 یسهینک
 احا وبا ۱ یحاجز فسو نا ےھارا

 احا كصفح وا «بولوا ندهللاءایلوا راک . ردق

 هدنشرط تمالم .ردردب كنيجاجز ورع واو لدن

 ٍ رديه تایم
 قلا دبع ن ٩ یسنپب ھارا

 (سع) كافسا ر ےھ

 ف و رعع هلک د ین . یک یالسا هلدسن هنس هبص

 «شغوط e قشمد هدنح را ۱۰۸۰ «بولوا

 ال انا ناف و یک لابح درج میس و یسلپات ی لیمو

RSE EEصوصاللع «كرهدبا تفرعمو ع  

 .یدیشلوا یحاص یلوط دب هدنلع تایکلفو تئیه

 . ردشغا لاح را .د ۷۸

 -مش> ناخ دمع ناطلس یلح ۱ امار ۰ را

 ینعب هد رل س ولج كن رلت ۰ 3

 كرهدیا زارحا یرادص دنسم هدنسب رک حشرات ۸۱ ۵

 ناطلس و شل و یبظعاردص اتکی كہلاراشم هاشدا

 ‹«قرەنلوا اقا ید ندنفرط یرلتمضح ینا دارم

 یارادنسم نکد هننافو نالوا عقاو هدنخ را ۱

 2۱| توپ اشا ىلع یرد

 هنس ۲۵ هدنرلنامز دی زباب ناطلس مردلیو راکدنو

 ا ٹرادص

 یردب كوي یک ینیدل وا شغل وب مظعا ردص یاب

 ید لیلخ هرق یلردناج هلرکید ماد و اشا نیدلاربخ



 ر با

 زارحاینرادص دنس یاب هنس ۸ اا راکد واخ

 ناطلس اشا لیلخ لغو ایخدهرکصندنسیدنک . یدیشع |

 هنس ۲ 1 هدنرانامز یراتمض> یا دمع ناطلس و یاد دارم

 ترادص دنسهلهحوو .ردشع اهرادایرادص اید ام

 هدارمش لواندران و و و هددلالسو هنس۸ ٤

 شقل و مظعاردص ییارضح رلاشات نایلس و نیدلاءالع

 ؟ ردشفل

  هینارگح نادناخ ,یدهیافع تلود .ندنرلقدلوا

 وا عیفرت هب رادص دنسم لوا لا «قرهیلوا بوسنم

 ندالع ربهاشم لیلخ هرق یدح .ردرلنو را

 .ادص ندنفرط راکدنوادخ ترضح «نکيا ندناضقو

 «یکینییدل وا شلدا نییعت هنر

 ار ما نا ناشردم هرز
 خد هرفسو ازرع هدنرتنطلس نامز یرلتضح د زباب

 ندنسهعقو روت .یدیشتا قیفرت هلف نیس كرهدک

 هر الس ربما هد هب ردا یسوم یلح هد ۸۱ «هرکص

SAلک را هم  
 هلام لیصح ندنروطاربعا سناریب .فلغفل و ندتلود
 دیدسورب «افالادعب یهفیظو و «بولوا رومأم

 - وبع ضع هننراترضح دمع ناطلس یلح «لتع نع

 هاش داو ؛شغلوا زازعا هلل رادص دنسم «هګ دا تید

 تیاردلاک ییامظعترادص نک د هنلاح را كبلاراشم

 لات دارم ناطلس  «یک ییدنشا هرادا هلتیاقح و
 ندکد تبا ترادص هنس ید ید هدننامز یراترضح

 .ردشقعا تافو هدهنردا هدنګ رات ۸۳۱ .هرکص

 .یدیا ریزو رب لداعو ریدمو لقاعو اع
 كناشاب میهاربا هجرتلا فتآ | ها هاربا

 للخ یتعاندصو یورو ۵
 كش رلتمضح یا دن زباب ناطلس .رديلغوا كن اش ات

 لدهنګ را ٩۰۵ ندنګ را ٩۰۳ هدنرلتنطلس نامز

 .ردشعا زارحا یرادص دنسم هنس ییا

 یحعف كلوبناتسا اشا لیلخ
 هلففوا مادعا ءیردسلوا مابا هلسنایخ «نکیا
 2 ند لس رد عيطلاب ید ین اتکا

 «هدلاح ییدشا عوجر هیلع قیرط «قرەلوا

 یراطع

 مطعا رد ص ہدن راہ رص

 م رب دلپ هده سور «ب ویم هل وا لتا جد هکلسزدم

 وا «هدهسد دیشل وا یوتم هنفاق وا كنب رلتموح د زاب

 لع «ك رهدنا ماا فاقع سا مدع یسضاق كنار

 هنتمدخ تاتسنخا ر قدا هنن رزوا كن ون .یدیشعا

 دن امام | یتسپ دننک هلل ونج یس امصخ «هدلاح یکی دال رت

oof یا 

 نو و ا سور ر

 ثراشا كنهفیلخ یباح ندهینبز خیاشم «بولتروق
 كردیا دقت لا ع هب یهاشداب ةبتع «هیداشراو

 لوبق یساعدتسم و ؛شغا اعدتسا یتساضق هیسامآ

 .یدیشتک هب هییسامآ هلقلیضاف ءقرنلوا

 هنافتلاو هجون كنیراتیضح د زاب ناطلس هدازېش

 ا ا و اه ۸٩ و ؛یشلوا ريظم
 هل سیکل رکسعیضاق لبا مور «هجج ددا سولج هتنطلس

 هدازكس ره هد ۳ .یدیشل روی بلح هن داعس رد

 هداروا

 ؛شفل وا نییعت هنرادسص دنسم هنر اشاب دجا

 . ردشعا تاف و نکردیک هنبرفس یت هنآ هد ٩۰۵ و

 ره .یدیا ریزو ر رورپارقفو لضافو ماع هلشاغ
 .یدرونلوا هشاعا ندنکبطم ربقف زویتلآ نوک

 . ردنمابقیح یسیش رب هقشب ندهجقآ كی نکس هدننافو

 جت تا هک «یدا ماس هدهجرد رب ندضع و نک

 نالوا شعارغوا هرلتکالف هجن هللا لزع ندکلیل وتم

 لوق «هببن یارب «یتسامرک انالوم یبیضات هسورب
 رهظم هنافتلاو مارکا هداعلاقوف دیک تک هنغ

 هدنشاب تلا كنیشراچ نوزوا هدلوبناتسا

 دم رب هدنلاصتا هلف رش عماجرپ رونل واداب هلیماد یدنک

 هد رق هناخحارس و ,وینح رب و «بتکم ر «هسر

 وا

 ا ا هک ءردشما ان ملج رب
 نایلس ناطلس یواش |«

 یرلتنطلس رود تبلت | ۳ مهار
 ٩۲ ندسنخح را ٩۲٩ «بولوا ندنراطعاردص

eییهرنح لصانع .ردشعا ترادصهنسا ۷  

 ن یر ندهیمالسا ةا نع نکیا جج ک «بولوا

 دخ ءدلغغل وا فاش هب وامه اا ریسا

 نیطف ياغ دیک «قرهشو هدیهاشدا تم

 رظن هلیسهداز «ندنش دل وا یحاص قالخا نسخو

 هنتم د قلیشاب هطوا صاخ «بونازق ییراپجوت
 مربع دل هد یل اغآ رایعمه اش جا هدعب و «نییعت

 كناشاب یره هد غرا ٩۲٩ .یدیشفلوا هو

 مظعاردس هلیس هب ر ترازو اشا ےھارا « هلیل ع

 .یدشف واض هنت روم امیخد یلایالیا مورو «شاوا

 اب فا  هیتفاظن یتیراشیا سصم هدنخ را ۰

 «هدهسیا شا تم نع هفرطوا رحم «بولوا روم

 رسم كمك ند ریکد « هلبتسه دعاسم مدع كراوه

 ۱۳۱۳۹ اا ام ندسودر  :بونیمهلوا



 و رخ ارم و ها ی اب
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 فوفو 2کو ا

 «یک ییدتنا تاب دعت عمو بجا یو ات

 .یدشل وا ققوم هب هب وست دلیل وب جد ییرلشیا یصم 3

 و «بودا تد وع هداعس رد هدنسهدعقلا ید ۱

 فعاضت یهاشدا تاقا هدنتح یالوط ن ۲
 ۔رضح یو شاتکب یباح هدنش را ٩۳۲ .یدشعا

 تادحا كردنلق نالوا نشناج هدنناتسا كرات

 دیک هنتهح یارس نوعینکست كشروش ییدتا

 هاو «نید و . ردشع | تد وع هیقفولادعب «كر

 كش رلتحح نایلس ناطاس ید هدن رل رفس قایعو

 . ردشلروک یرلتمدخ قوح كب «قرهنل و هدنرلتیعم

 ا يضهر اد دنسم هدنیحر یسهتس ۳

 هدتلود روما فاك كسا «ك رها رب و یحد كل

 رودص نوبامه نامرف رعشم یتغیدلوا مرکم روتسد
 رهو ییلئا هیهاشدا تافتلا هحرد و .ردشعا

 «ه دنس هباس یهاشداب دوس «هدشنا ینیدل وا رومآأم

 صوصخ الع «بولوا بجوم ینتوح و رورغ یتیقفوم
 كن هب رفس تاکرادن «هدبولیرب و رارق هنس رقس دادغب

 وس و قاع كرد ردن وک هلوا نوجس هنيو لاکا

 لاتفا رنهادم سپ «هدنکیدتک ا هید
 هندنک «بوشود هرلایخ ماخ قاط رب «هلیبیغرت و

 ناطلس کسب «قرءهربدشیقای یناونع « ناطلس »

 تارح هراوتها راوطا ضع راو هغملآ یتمان

 هدن رفس دادغب یرلتضح نايلس ناطلس .یدشغا

 رد صوصخالعو شم هفکب ءبوروک ییرللاح و

 هیص و هتسیدنک ندیهاشداب فرط هدنتع ع ندنداعس

 ندنسما مادعا ینیلح ردنکسا رادرتفد نالوا شلدا
 .دونشخ هد رفس یاتنا «هدهسا رلشل وا ریکلد ییالوط

 وا تد وع هی داعس رد «قرهیم روب راهظا ینغلزس

 ییدادعا هدنناضمر یسهنس ۹6۲ ۶ کص ندقدنل

 صوص#م هنسدنک هد واه یارس .ردرلشم رو صا

 | شناج هدهطلغ «قردهشلوا ما دعا هده رک نالوا

 لوتقم) کو ۲ وا نقد ه دنسه ربطخ یسهیکتآ

 .اخم و رب دم و لقاع تباع .رربد جد lb) ها را 1

 .هنس ٩۳۰ .یدنا راو یعا وقرب نایاش هاشاع و ردا

13 ۱ ۰5۵ 

 ر ییدکو ؛ شتیک هرصه هلی رط دروس لو

 ر با

 ناطلس .یدیشلروق تخم نیزه «قرهروی فیرشت
 هرکص ندنمادعا كناشاب میهاربا كني رلتمنح نایلس

 ییهمطق کهدریز یتسحو «ینیدیجآ كب هنسیدنک
 : رد روبشم یفیدالغآ بویلیوس

 میهارا رذآ زرآ یپلق
 لکد یرا رطضا هکاما كدقاي

 مک کدارب هنعتآ وز یع
 لک یزارش كنآ دورک را

 رونلوا دای هلیمسا هدن رق وبق موق هجرت بحاص
 ردت انب عماج رب

 دام ناطلس داماد )

 ا E ا ۷ ۳ بهار
 ناطلس «بول واندن هد دقطل و ر وظنم هداعلا قوفو

 مظعا ردص هرک ج وا هدننامز یرلتمضح ثلائ دم

 به مرح بول وا ىلەنس وب لصا نع .ردشلوا

 هدنخ را ۹۸۷ «نکیا یرایرپش رادیلس هدنو

 هنغلناریم رم لیا مور هد ۹۸۹ و «هنلاغآ رلی رصکب

 .یدیشغلوا لیحت هلرازو هر هد ٩۹۰ و «نییعت
 .رلصا ضع هد ردم «بولوا یسیلاو سمم هد ۱

 دا ردفا سان یساسا او شا

 لب زرع نالو دا نبش ولو را
 قفوم هدهشيا و «بولوا رومآم هنسهیرتو لیکتت
 تدوع هتداعسرد هد ٩۹۲ «هرکص ندقدلوا

 .دع رک كنراتضح لات دارم ناطلس هدنکیدتا

 داماد و A دقع هاناطلس هشیاع یس

 رب هل لو ا )۳۹

 و كنا باب ىلع ا هدننم رات ٩٩ ۵ .ردشل وا

 قلنادوپق هنس رب «بولوا ایرد ناد وپق

 ۱ ۰۰۰ 2 بول وا نوامه باکر ماقمعاق هد ۳

 هذن رقش یرکاو :شلوا مظعا ردص E E یسهنس

 «هنب رزوآ

 ۰ ردشما

 ند رفظ و حق قرهلو هدیهاشدا ترشح تیعم |

 شلوا مظعاردص اشا اچ ر یا هداز هلاغح «هرکص ۱

 : Eینوکو د نانلوا ارجا نکیا مظعاردص |

 ناطلم حا «بولوا نطتطمو لک دا

 یتنادیمتآ نالوا یل نوکود یخد رب

 وع روک ذم رغس نعي «هرکص نوک قرق 6

 هداعا هب را دص دسم رارکت هدل رام لنمرح هدنند

 هدهسا

 رانا «هدنلوالا میر ی رز ےس هی نک ١

 ۷ بول وا لزرع «هنن رزوا یسارحام تنتاح

 «قرلوا هعفد یحح وا «هدن رخ الا عير یسهنس ۱

 - کیم ی هدنلاوش هرو نه هنس و ؛لشمک هب رادض



 ر با

 ندوب «كرهدیا رکسع قوس هناتسراج هلیماعضنا كل

 انک او فارطا هتسواو «شمروق ودرا هد راوح

 كمرک یشیق «بودا افتکا هللا هوقتو نمأت
 ۰.۰۹ .یدبشما 1 هدارغلب «هرزوا

 ول) بوک هناتس راج

 ۱۰۱۰ و تدوع هدارغلب هنن زا ییراوئسا

 ؛نکیا هدقفل یضاح هرفس نی هدنم رم یسهنس

 هدازېش «كرهل تک هلوباتسا یشعن . ردشعا تافو

 هنن هدا

 نصح (هژنیاق) و یهعلقما (هعش

 نفد هنسهصوصحم بر هدنلاصا «قیرش ممامب

 هرات وا

 راد ردق هنس

 ش یرادص تدم نالوا هدهعفد حوا

 ۔هسیدا ریزو رب ردمو لداعو لقاع .

 نه رب هنسهداتعم لاعفاو لاوحا ند کک «هد

 یتکرح هنا دیقیب هد راشیا ضعب و «شعارودص ر وما ضعب

 اب ر هرش ر هدرفس یانا .ردشملوا دوشم جد

FN Eرو  
 .ردروپشم یکیدسا ماعهاو تقد هدایز هدنص وصخ

 كشر هک «یدیا بلاغ هد هج رد ر تح سو تقر

 ۔رالوط هلشاب یرازوک لاع رد ءهس روک ین خب دالغآ

 هرزوا قلوا ندنس هداضتم راوطا اذه عم ؛ شه

Eضع  EEردشعا روهظ ید  . 

 ناخ دمع ناطاس ( ٠ہ

 ا ۳ ۱ اشا ,ےھارا
 «بولوا ید روباب لصانع . ردشل وا مظعاردص هنس

 كناشاب یطصمیرارف ادتناو «شعوطهدنخحم رب ۳

 یسیلاو یسم هیلاراشم «لفلوا یالفوا ما
 یسادختک رلیح وبق هداروا «هدقدلوا
 «هلکعا رارف «بونلوا لع اشاب طصم ار و

 لاک «قرلوا لخاد هنسهرمز رلیح هل اقم یسیدنک

 هباشاب قطصم یسیکب راکب هزتسلس هدعب «هیاشا دجا

 نوابه باکر یسیدنفا هد ۱۰۷۳ و ؛شلوا ادختک

 وا

 ( ادخک هرق) ید هجرت بخاص ءدجلوا یاقمعاق
 : وکلا هد ۱۰۸۳ .یدینشلی تارشا هلیما

 ینهنس ۱۰۸۷ و «روخاربم كوي ابقاعتمو كج

 ۱۰۸۸ «بولوا یاقمع اق نونامه باکر هدنناضهر

 - وا هوالع هنسهدبع ید یدنسم قلناد وپق هد

 یرادص دن م هدنمرم یسهنس ۱۰۹۵ .یدشغا

 شلحآ یرفس ناتسراجم هدهرص وا «بودا زارحا

 یرادرس تدا رک الع یکهدفرط وا هوا

 ر دشبت تامم و قازرا هباشاب میهاربا مرکه ریزو

 ر با 60٦

 هرفس تاذلاب یسدنک «هدهسیا شا دج ف

 لتوف ند «هدلاح ینیدلوا شلآ ییرما كك
 ندکشک «هلیسوقروق ٽي ولغم .ندنکیدروک
 «ندنغیدلوا شلاق هدهنردا «ك رهدنا ضراعو عانتما

 هرادا ندنفرط اشاب ناهلس هلاکو تدم رب ترادص

 اشا ناهلس هدنمرم یسهتس ۱۰۹۷ و ؛شفلوا

 -وا لزع اشاب مهاربا «بولوا مظعاردص "تلاصا
 وا یساعدتسا لوا افتکا هيلع ادتا

 هزاعح یهرزوا كعا فرش ۳ یاضا .هنرز

 هدرزآ هدنلابقا مایا «هدهسیا شفلوا هدعاسم هنشیک
 یاوما «هلیتآاقلا كتلود لار ضعب ینیدلوا شغا
 «قرهنلوا فن هنسهر زج سود ر یسدنکو «هرداصم

 هل ره .ردشعا تافو ًاقو نح هداروا هد ۸

 . ردشف

 ر رم کتمو ص رح «هد هسي دنا نیطفو لقاع ردق

 -وک هداف رب ندنزو كلو تلود «بولوا صخش

 . ردشم همهر

 | ناطلس (تس هجاوخ

 ا ها اا
 یک هدنلحاس دیفس رحم لصا نع

 هلکغد (هداز ناولپ) «بولوا ندنسهبصق (هلروا)

 .اتسو صاخ ادا .یدا مدآ رب روسحو فورعم

 . ردشغ | ترادص

 رب نالوا معقاو «بودیا لوخد هتغاجوا نا

 تدم رب و ؛شغا رارف هرارح هنیرزوا مت

 فو ین اه ۳ رهلک اربا اا زا کن هرکص

 ناخ دجا ناطلس .یدیشمالشاب هکمنک هلقلیعفب
 ییار افداصت هدهمص یرلک د زک هلتفایق لی دبت یرلتمضح

 صاصتخا بسک ههاشداد ترح «هلکفمب هنغیاق هرک

 - اب دجا لیالف نانلو یظفام هدنق .یدیشغا

 «هدنکیدتبا باحشا لوفد هرادص دنس ًایفخ كلاش

 هدارا هنلاصیا هد هجرت بحاص كنواه طخ
 نسح یتمدخ و یسدنک .هلکعا قلعت یهاشدا

 نولاف نالوا یلامآ یاصقا ةافاکم «ندنکیدتنا افیا

 -اربا هجاوخ) ندتقو واو ؛شلوا لئا هنغلنادوپق

 ٽرام یک هدقلن اد وپق «بولوب تربش هلیمات ( مه

 قلناریم رم هدنحا نامز زآ هل يبس یراسحو

 نالو عوقو .یدیشلوا یادوبق ایرد هلیسهبر

 كوي «هنرزوا ییقفوم یک هد هب ر 2 ٹا راح ضع

 والا

 شفلوا

 ی ASE ۱ «قردازق مان رب

 عیفرت هب رادص دنسم د «هل وعد هب هب ردا



 روما ؛بولوا ترابع ندنراسج یلیطف «هدهسیا
 ندنفیدل وا مدا رب هت انو لدهداس رکی ندتلود

 داماد :دقش ندقدملوا ردتقم هتلود روا _
 لتق هدنسهناخ هل وعد هتفایض ییاشا ىلع یرایرهش _

 رادربخ ندندصقم و «ندنغیدلوا شروق کا _
 هلکعا راطخا یتیفیک هاشا» ىلع تاون ضعب نالوا _

 ضع فتاو هرس و و «شعهعا تباجا هب وعد 1

 هلکعا ضع هب باهاش یایکاخ ییفیک ٽاوذ "

 هدننافو .ردششوا مادعاو بلح هب وامه نوردنا

 .یدبا هدنشاب شقلآ ای
 دجا ناطلس ( داماد) )| ۾

 - قوف ۳9 نر | اشاب 0
 ندنلاجر شا بلح ىيرايعو تافتلا رظن هداعلا
 هاشدادو «شلوا لئا هنفرش تیرهص «بولوا
 بيرق ههنس جوا نوا هدنتنطلس رخاوا كملاراش#

 یلاوحا لئاوا .ردشقل و هدنرادص دنسم تدم

 وا رکذ هدنسبجح وا كس رهدام (یدنفا ميهاربا)

 .اقمعاق نو ام باکر دت را ۱۱۳۰ .ردشغل "
 لقاع کو «قرهشوا عفر هت راد ص ندنغلم

 قوذ و رفتتم ندرح .هدهسیدنا ريزو رب ردم و
 هدلوبناتسا هدننرادص نامز «هلفلوا لئام هبافصو
 .اربا .یدیشمک هلیسهدایز یلادتعا ةجرد تهافس

 ناغارح ینیدلوا شمریدای هدشاطکشب كناشاب مه

 «بولوا العم ئان رب اشام نایاش و زسلاما یسلاب
 توعد ید یهاشداد ترشح هاروا هرص هرآ یتح

 ید هدرا هري سم اشو هد هناخ ذ6 شم ردا

 .هربدبای رهچغابو راکش وک لکم الکو راسو یسیدنک
 هدکعا حج رب هشش ره یهعنلکاو نود ی

 هریک نامز رب قالرا كث یسدنک لماآ .رلیدا
 هددسیدا لو كب ید یاسحاو ماعنا «كر

 هتفهافس هل یلدبت كنلاوحا هداس یسا ۵ رایقتاقک
 ید هیسور هدننامز كنو «بولوا بیس هن رکود

 هناتسبلو «ضش ییهدهاعم کسا «قرهلو تصرف
 الا میر یسهنس ۱۱۶۳ تیابن .یدیشغا زواج

 ندا جاتا ییراسولج كلوا دوم ناطلس هدنرخ
 هنماقتنا دب كنايقشا یمهج .یرهنلوا لتق هدهعقو
 یسهجراب جاق رب زکلای و ؛شفلهراب .هلقفلوا لست

 اشنا هدشرق ییماج و ؛بولی هنالب وط ًایقخ

 ر با oo ی

 «بولوا ید یس هب رعس تعیبط كاك .. ردشعاوا

 ینیدل وا شلیوس هدنض رعم توعد یهاشداب ترح

 : ردن راعشا هلج هعطق وس

 یدلوا ناشو نع راد هيام كنافتلا هاکن

 یدل وا ناجو مسج شح ور كياطتسم باطخ

 یدل وا ناهح رهه کب كتاد مهرذ رب تالوق

 «تیدطار اد هدنشان هدا ریش د كنەجر بحاص

 ماج EE «یلییسو ریّنح شات «عماج

 یناربخ قوح رب هد رللحم راسو هدنسلصا نطو و

 . رد راو

 ]ما ناطلس (-- یالوق ابق)
 هرق یسدنک .ردشقعا ترادص یآ نکس هدنن

 رعاقیشبقار هدندورو هب داعس رد بول وا لراصح ۱

Eهرکص نداشا هئاوذ ضعب «هلغلوا مک و  

 - وج نوردنا كناشاب نطصم دیېش هداز یلیرپوک

 لع داماد هد ت داش كہلاراشمو ؛شلوا یرادق

 همورض را هدنتیعع .بولوا یتاک هنبزخ هباشاب

 .ادو ؛شکک هلو سناتسا هدننو ید كنو «كرءدیک
 ىلع یییلروج مظعاردص و كناشا دم دام

 سةر قلیح هعطاقم شاب ES ندنف رط اشا

 -وب هدراتبرومأم شعب هپتخیاپو ؛شفوا روت
 هلقلن ارعمرمم هدنن رادصكناشاد لعدیهش ءهرکصندقدنل

 ینلناربم ريم هرکص تدم رو ؛شلوا یسلاو هتسوب
 ؛شلوا ادختک هیاشاب ناعن یسداز تمنیو «هلعفر

 فلتماقا هدرمزا تدم زآ رب هرکص ندننافو كنو و

Eضعي ا و هاشا هللادبع هداز ییرنوک  

 .یدیشعا قلادختک هباشا دمت قبسا ردصو هیارزو

 ناخ دجا نا طلس «هرکص ند شافو كناشاب دمع

 يطع ةف نرو ماتخ هنتنطلس كنراتمتح ثلا

 نا و رکم .درهلک هلومتاتسا هدنتسهرص
 رس یاس هواه تمدخ «ندنفرط تاوذ ضعب

 دوج ناطلس نالوا شا سولح یی .هلکدروک

 «ندنفیدنلوا اننو ح دم هلیسهدایز هن رلتضح لوا

 یی هنس واو ؛شفلوا بصن هشفلادختک رایجوبق
 لع كناشاب دم رادینس هدنبحر یسهنس ۳

 هداقم وب . ردشمل وا عیفرت هب رادص دنسم «هننرزوا

 ردغ نالوا م هدنتيلبح «زالوا رولوا لصاو |

 یزح ولو یدک هاش 3 ‹هل رامظا یهیکو ۱ نقد هدهربطخ مقاو هدنلاصتا ليس ینیذلوا شا



 ر با

و لت لاحر راک و نایعا هجن نالوا شهتیجنا
 | مادعا

 قل ود "یداب < هد ه رص ییدشا

 جد یکی ىلع تئ یرادزیفد لوا قشلغوا كناش

 «هرزوآ كم ریدش |لتق هدارواو «كعا ی ن هدیعب لح

 ا دمع داماد نالوا

 حس تیفیک «هدلاح ینیدلوا شا 2 هم رب دکح رب

 هلقلظفام و لزع لاحرد .هلفلوا لصاو هنو اه

 ینیدلوا شع ا دپا «هرزوا قفلوا دیعب هزوبیغآ
 ادص تدما .ردشلوا باکرا یسدنک هب هم رب کج

 زکس كدهنلوالا عير ۱۱6 ٤ ندننبجر ۱۱۶۳ یر

 هداروا «هلیا لق هومر ندزویآ (رخ وم .ردنآ
 یسهنس ۵ ی رکص ندک دا كليلاو هنس نوا

 «هدهسیدآ کدو لقاع .ردشغل وا لتق هدن رخا وا

 یتح .یدیا صعت رب لاصخ دو رادغ «راکضع

 تی «بوشود هنسوه درفت هدننرادص نامز

 هن روص قلقاجوا رب یک ریازج ییهینس تنطلس

 .رد ورم یی دنلوب هدن دساف E كا عارفا

 E) ی ۱ ميهاربا

 .هدام ( اشا میها ربا اغآ « |

 ۳ هل روي تعحارم هرس

 ناطلس ( س هدازلرصم

 yT ر | اشاب مهار

 اشا نادوبق هعفد ییا هدنرلنامز ینا ناخ ناهلس

 ندنرلیباد یعاجوا برع سلبارط لصانع .ردشلوا
 رب و ؛شلزاب ههناسرت «كرهلک هلوبناتسا «بولوا

 یهدئحالم نف «بولوا یاد وپق نویلاق هرکص تدم

 «هدنح را ۱۰۹۷ «قرهلو تربش هلیبس یتراهم

 اشا نادوبق «هنن رزوا ىلع كن اش قطصم بحاصم

 هنساشنا هنیفس هدهناسرت قرهلوا ىج رو «شلوا

 «هرکص ندقالاق هدقلنادوپق هنس ییا .ردشع | تمه

 شفل وا بصن هنغلظفاسحم زوبغآو لرع هد

 ۱۱۰۱ هدنرود ینا ناخ ناهلس ناطلش ءهددسا

 بول وا اشا نادوپق «قرلوا هيا ةعفد «هدنخ را
eهرکتص ندکدتا زارخا یدنسم و هنس » 

 O ELE زوب غآ نیک

 زقاسو ؛شفلوا بصن هنکل رکسعرس رقاسو هنکلیلاو

 یرات آ تراهمو تراسح هداعلا قوف هدنسهعقو

 هدنرود یا ناخ یطصم ناطلس . یدیشمزنس وک

 دیش هدنسهب رام هت نالیحآ هدنخ را ۹

 . ردشلوا

 ن با 6۸

  eبت 9# ۱ ا 1 د ۱

 ویف هعفد ییا هدنرارود د دا ناطلس و -

 و ام ردوا اشا ناد
 لیلروح مظعا ردص . ردشُع وط هدنسهیصق ها وی رط

 لو یدنح رات ۱۱۱۸ «نکیا یسادختک كناشاب ىلع

 جوا «بولوا ایرد ناد وپق «هنیرزوا یزع كناشا
 -وا لزع هد ۱۱۲۱ «هرکص ندکدشا قاناد وپق هنس

 ندارواو ء.بصن هنکلیلاو یتلایا

 ا اه رگلیلاو سدقو بلح
 نییعت هنکلیلاو هیدنق هدعبو ؛شلوا یخد عج اریما

  ۶كناشاب دمت هجاوخ ماج هد
 هداعا هینادوپق دنتسم ايا ,هنیرزوا یلزع یلوا

 هلبا اغود :هرکبص ندترومأم هنس رو ؛شفلوا

 .ردشعا تافو هداروا هدنشدراو هب هب دنق

 مایو س هجوب هص روا ) اشا ۱ ۱

 (هسجاوخ مهاربا هلرکید ۳
 یآ ییا هلا هنس رب هدنرود تالا ناخ دجا ناطاس

 یرادص دنس هو ؛شفل وب

 مهاربا »1 .ردش ازارحا

 سوره “ق شنل

 دشت وا

 هد اد ود دن

 ام « ( -- هحاوخ) اشا

 هل ر ویب تعحارم هنسهد

 ناطلس ( زوب غآ
 هدنرود تلات 1 ۱ اشا ارا

 تدم زا «بولک هب یاد ویق دنسم هدنح را ۶

 هزوبغآ نالوا ار طقسم «هلغفلوا لرع هرکص
 .ردشعا تافو هداروا «درهلیکح

 او ههسصم هطخ | ۱ ۾

 نالوا ا 1 هدهز ۱ اشاب ا

 ا یهروکذم هراداو للا كنیدارفا نادناخ
 كىرش كناشاب کر نالوا یددجم لرد هدسس

 لغوا كوي كناشاب ىلع دم هیلاراشم .ردیقیفرو

 كکب نوس وط یسهجمع هدهروک هتیاور رو «یدیا

 هنغلدالوا ترخآ ندنفرط لع دم ءبولوا لغوا

 نوسوط یردارب یردن كنيلع دع .یدیشفلوا لوبق

 هبهلاوق ندقلد وا رآ ییالوط ندنساوعد ناق رار هلکب

 سوسن وا كحوک ىلع دم «تقو یرک دنا ت رعه

 . ردش وط هدنسهتس ۱۲۰۵ هدهلاوق هسا مهاربا

 ۱۳ زونه «بودیک هرصع ربارب هایردب نکیا كح وک

 ناب نع هد دیعص ندنف رط یرد «هدلاح ینیدلوا هدنشاب



 رکسعقوس «بولوا رومآم هس دعا كا
 یکاح لبق بناج [رخوم .یدیشلوا ی

 لاهو نالوا شلدیا هلاحا هاشاب لع هک ا
 هليتفص یسیلاو هدجو هلیتیرومأم لیکن و عقد كريب

 نوسوط هدازاشا ىلع دمت نانلو هدب رعلا ةریزج
 .ازو ةبآراشاپ مهاربا «هنبرزوا یتافوعوقو كناشاچ

 هتسبدنکیخد لیکن لری اهو ؛بولوایسیلاو هدجهلر
 هداعلاقوف ییرکسع اشا مهارباو ؛شفل وا هلاحا

 "یداو یرکص ندقدلآ هنتلآ ماظتناو ماظن رب قیص "
 نالوا یسیر كرایاهو هدهبراحم نالوب عوقو هدیسق "

 ندنساسژرو ابرقاو مزبنم ًالماک یدوعس نب هللادبع
 نالوا یزڪرم كراییاهو .هلیا لتق نغوج رب
 خد یهیعردو :شغا روب هکلکح هیهیعرد

VW E 

 طبض هدنرخاوا یسهنس ۱۲۳۳۲ «كرەدىا هرصاحت 3

 شیدالوا كاهولادبع هللا هّلادبع موق مو ؛شعا ق
 هلهجو و .ردشمریک هلا ینایاهو یاسر راسو 1

 ینیفرش نیم رحو «ریهطت ندنرش كرلیاهو یناتسبیع ۱

 ۔ام عیسوت یرغوط هنادوسو هبوب ندنفرط اشاب ىلع
 ییاوحوا هلا نافدرکو رانس ءهلغلوا رومام هکل

 عیسوت یلیخ ندیلیخ ییهرصع دودح «هلطبض ید 1
 هدناد وس ه رکص لندن د وع هرصع یسذتک . ردشعا ۱ 1

 ینیدروئوا ندنفرط رایادوس اشاب لیعامسا یردارب
 هدهرص وا .ردشفاوا قارا هی ر دغ وط تا وق 9

 مسوت هنوک ندنوک بودا روهظ یالتخا هروم
 یلیلاو هروم هباشا مهاربا «ندنفدل وا هدکعا 1

 .التخا هللا هینامع و هبصم رکاسع یرلروب هیحو 1

 ود را رب لکم ندرصم «هلفلوا رومأم هقمرب دصاب یل

 ینایصع بابرا ادتاو ءتعزع هیهروم هلا اغودو
 شعئیلاچ هکمربتک هتعاطا "هراد هلتعالمو قفر
 توق لامعتسا دح ر وک یتیراد رع و تعناع هیددسا

 هدنات و و هروم هدنحا نا شا ك رهدنا تدشو ۳

 نالوا شا روهظ هدد رکو شاقارب یرآ 9 6
 هسنارفو هرتلکنا «هدهسیا شم ریدضاب شد لر 8

 اوان «كرهردنوک امن ود ًاقفتم یرلتلود هیسور لا
 .ارباو «قارحا یتساغن ود مصمو لنافع نانلو هدنیر
 هد ه رص ول . ردرلشعا رابحا هد وع هرصم باشا جس

 لوغشم هلیبیئرت هبظتنم رکاسع هدرصم اشا ىلع دم
 هدنش|نامززآ هلیتنواعم ید كناشاب ھارا «بولوا

۰۹ 

 دم «ك رودنا تد وع ه صه ه رکص ندک دتیا نمأت

 رانا

 وا لاکاو اشنا ندیکی یساغتودو میظنت یرکسع مصم
 كرلاشا ےھارباو ىلع د ردق هتفوو .ردشف

 ون «نکیا هدنادیم یرلتمدخ كوي لوس نالوا هتلود

 هدییس و و ظن سە رح و هنر هوق دل صم هعفد

 دوم ناطلس ندنفرط اشا ورسخ یره یک

 ریوصت یتبم هدصقم هقشی و هدل و هقشب هن رلتمصح

 «4غملوا بس هضفر ثثنما ندنیفرط «قرهثلوا

 هبروس «نوجما نیمأت یلابقتساو عقوم اشاپ ىلع دم
 بلط یسهلاحا هنسهرادا كنسیدنک ید تانسهعطق

 او اکع هنرزوا یساغوا هدعاس کوو :شعا

 داخلا هلیسو یفالتخا رب نالوا هلبا اشا هلادبع یسیل

 ییاکع اشاب مهارپا هدنسهنس ۱۲۶۷ .كردا
 ندنردب كرهدیا طبضییافیح و هفای .هرغو هرصاحم

 هنتسالیتسا كنهروس نوت .هنرزوا ما ینیدلآ

 .هنلوا مکح هننایصع ندنلود فرط «هجدیا یدصت
 تقو وا هدهسا شلردنوک رکسع هنسیشراق «قر

 هد هبولطم ترودص یسههرکتسع لاوحا كلود

 ید هلژم تاعوقو راس هلیلالتخا نانوب «بویلوا
 شرت ڪ هتکس هشلود ةيرح و هلام یاوف

 هدنس هنس ۱۲6۸ اشا مهاربا «ندنیدلوا

 هبلغ هنیرکسع كناشاد نیسح هدنکوا ماش قشمد

 «هلطبض ید یلح «هرکص ندکدربک هلا یاش «هلغلاچ
 ردنا بولغا چد ەھ شی یاب ست

 دیشر هنسیشراق فدا لوخد هنسهعطق یلوطانآ
 كره ردنوک رکسع ۰۰۰۰۰ هلیسهدناموق كناشاب

 یدهبرام كو رب نالوا عقاو هدنسارح هين وق
 اشاب میها ربا فن رزوا یسسود ربسا كناشا دیش ر

 كنلود اوروآ «هدهسیا شبرلیا ردق ههیهانوک

 بولوا روبجم هفقو هداروا هنرزوا یسلخادم

 هيهات وک نالوا دقع هدنسهع اید یتهنس ۸
 یند یتیالو هنطآ و یسهعطق هبروس هلیسهدهاعم

 هیلاراشم یليلاو هنطاو ماش ءقرهنلوا كرت هرصم

 هرکص هنس ىلا .یدیشفلوا ضروف هیاشاب ها ربا

  هب راح (تیزب) اشا میهاربا ك رهدا ددحت هب رام

 بودن هلخادم یلود ابوروا هدهسیا شعازق ینس
 ءشعوط هیوط یورب و اکع یساقود هر لکنا

 ندنفدلوا شهالشاب هد دېم ید یهبزدنکساو

 هب یضوط ندیعوط هنب ییهنطآو هیروس اشاب ےهارا
 روبج هککح ه سود فلک رب هنسهرادا ك هیلع تلود



 زر با

 یسوا فلخ هباشا ىلع دمت هعفد و .ردشلوا

 لسع تح ندهرفس قاشم قم آ «بودیا ررقت
 تحایس رب هبانوروآ «یوادتلا لج ال «ندنفیدلوا
 «شم رک یهریلکنا و هسنارف «ایلاتا «بودا

 -اعلاقوف ندنفرط بیلف ییول هدسرا صوصالعو

 هدندوع هرصم .ردشش وا لابقتسا هدنروص رب هد

 انا ۲ « هل وا التیم همتعو مرهو یه یردب

 ۱۲۶۵ و ؛شقارب هنسیدنک یروما هرادا هدنخ ر

ESنان یا و سو امر  

 یتدوع هرصه «هدهسيا شفلوا ضیوقت هنلامیتسا

 لاح را لوا یآ جاق رز ندنناف و تن رد و بقاعتم

a 

 هطقش شيلا قوسو بر

 «بولوا دودعم ندنرلمدآ ۲ لا كنار ندن رظن

 . ردشلوا یعدراپ قوح ك هنتیقفوم تكناشاب ىلع دم

 و «بولوا لتقد هداعلاقوف هنطب رو طبض ك رکسع

 یدک نددش وا ءیک یکیدرنسوک تدش هدایز هدیا

 هد هما بوی هد رفس «كردیقا اتشسا حد ییسش

 «یدیغو قرف ر نذرارش یداع هد هبقل اق بوایو

 .ید رنج ندکقا سفن یاقلا هراهکلبت كوي كاو

 E .یدا نسلاشما یعولعو ین اتم «یراسح

 تراپم ی هدنتکلع فا هس هظفاحم كطبرو

 هنطنط .ردشعا تاسا هد هب روس ییرادتقاو

 -ییعو دالب تیرو یتقدنوتب «بویموس ییهبدید و
 «روسحلصالا .یدافطعنمهتعارز قرن صوص ا

 وا لغوا چ وا .یدیا ریزو رب لداعو رب دم «لقاع

 سەر ترازو اشا دجا نالوا یک وی بول

 .ردشقا تاقو اف ورغم «هرکص ندک دتنا زارحا

 ؛یرلترضح اشاپ لیعامسا قیاس ویدخ یسیهکیا
 «بولو | EEE یالکو هيلع تلود هدیسعح واو

 لاضاق قطصم نالوا ش | لاح را هدنداعس رد

 . رداشسات 1

 ا اا ارا دع ناطلس اح
aEو ثلاث ناخ  

 هدن رفس قناي «نکیا ندناضق ادا «بولوا ندنس

 ندق دل وا یسیلاو بلح هلقلن | ربم ربم

 ءنکیا سداس رب زو «بول وا لئاد ه رازو 50 ربع

Eناي صع یاول حقد هدق وار وح هدنخ ران  

 ه دعد و « راد زیفد

 نييعت رادرس یش راف هب ىج زاب هرق یلالح نالوا شا

 ر با 01٠
 هوس هد ه رام عقاو هدنسا رخ ھن سعی «قردنل وا ۱

 هبهعلق «بولوا مزینمو پولغم هلیسهرک یریید
 «ندنغب دل واشلوا فلت یسیلک مسق كنب رکسعو ءشع اپق

 ۱۰۱۲ .یدیشلاف دعاقتم هدهب وق «یرهنلوا لرع

 سصع «هدنن رادص نامز كناشاب ىلع زواپ هدنخم ران

 هاو رتصم «هلکم ربتک رد ندهب وق و

Eندک دشا كایلاو یا نوا «قرونل وا بصن  

 تیارد .ردشلوا دیبش ندنفرط یرللوق رمصم «هرکص

 .یدا مدآ رب لدتعم یرادنفاو

 یلەنس و ۳ شوخیس)

 كناشاب دج الال مظعاردص | اشاب مهار
 ۱١۱۴۳ «بولوا یسیکب راکب هژینقو یسهدازهرمشبه

 نکا نا اع ا اد ا هلاراشم وددت را

 نالوا شا قاعتلا هنواه
 « رانا ۰۶۰ هو رار هلا یاقج و ندنسارما لد را

 هلوخد هناتسناورخ هلیثیعم یرکسع راجمو یهتسو

 «بولفم ینیرارکسع لتیلک كنه .بولوا رومأم

 (دنم رق)و (لهر وین وص) نانلوت و دیو صد تح كاا و

 هدنلخاد اینالآو هدنراراوج هنایو «هللا متف ینیراهعلق
 .یدیشقا تدوع كررک هلا ارساو مانغ قوحرب

 یود را هجرت تحاص

 ۔ واق ناهلس ناطلس رود «هروک هنشاور كم راون

 ردق و تقور مس هنیلا كنهیامع aS یر ندي

 . یدیشم همک مانغ

 دد از تلاش مهاربا ناطلاتس

 a هنس وب اشا تا
 هب ایح امل اد هل رکسع هنسوو «هنرزوا ما ینب دل آ

 نالوا هدنلا ك رلیلکید و و نانلوت هدلح اس كره

 (داغون) کای ندرلن و و «طیض یرلهعلق قوحرب

 ینیروصقو «هماقا رکسع هنجما پودا ےک یتس هعلق

 .یدشقا بیرح
 یرود عیار ناخ e ارا

 رکبراید «بولواندنسارزو ی ۰

 «هلبلح هبداعس رد هدنګ رات ۱۰۹ «نکیا یسکب راکب

 ؟شلوا رومأم هنغلظفاحم یسهعلق نودب هلترازو بر

 هتسب دنک قلرادرمس «هرکص ندنن داپش كناشا دم رق و

 هداعلاقوف یشداق هنن رک تسع هذ ءهغغل وا هیح ول

 نود «كرهزتسوک ریپدن نسحو تیاردو تراسح
 لوغشم یآ ترد یتسهریفو رکاسع كنيم هدنک وا

 نودم «هدلاح بدلوا هدرصاسحم تح كردا



 فرص ندنطبض كنودم نعشد .هدهسیا شمّربس 1

 اب میهاربا «هرکص نوح هلرظن
 E و موه هرزوا كا ح 3 ىسەعلق

 شو راو ك سوا نم هثد هدم رص ورو .شلزوا ر وچ 8
 اشا .ردشعا تبوس ت

 ا Ore كعلص هلا هنسح طئارش

 «هرزوا قم زای هتلود باب «هسیا نکعو «قمالک ا

 ندنکیدشبربک هبه رباح هلنادناموقشابكنم رکسع هچعن "
 یتغیدلوا هد هر اع هلنعثد ًایفخ كنسیدنک یرلهاوخد |

 نلیردن وک هنلاوحا شتش هلکعا ضر ههاش دا

 «هحت دنا دیک ات ییاعدموب یخد یدنفا نیسح هدازمح
 ندننایضتقم كنەيفخ هراخ و ید یتب ولغم كوص

 لتف «قرەنلوا دع یش ر یراتخا .هرزوا ىا

 .ادفتک رایج وق «هلغلوا رداص نوبامه نامرف نوا
 ۔هنس ۱۰۹۲ كرد ردنوک اغآ دمخ هداز یدبع ین "

 هدن ربش دارغلب ییدتا ذاتما اتشم هدنسهخ ای و
 . ردشعا مادعا

 یشاوط هل رکید مان و ار

Eیوناع نالس ناطلس ( اشاب  
 ندو امه نوردیا ار رود كن رثمضح

 رو یقییرش عماج نانل وا دای هلیمسا یدنک هدنن رق س

 «یک یکیدتیا انب ماج هتفچ ربو همش رب «بشکم
 نلید یدجس زتسانم ید هدنراوج ماج اشا دواد

 «بولواتاذرب یحاص تاربخ . ردشم رب دبای رسم رب

 .ردن وفدم هدنراوح ییماچ

 دام ناطلس ( س ید)

 ندنلاچ ر یرود عبار ناخ | 2 , مهار

 ندنفاسعاو 0 «نکیا یسکب رلکب رکبراید بول وا 7

 عوقو یسالتخا ندیربم لامو «ندنعیدنل وا تیاکتش ٩

 ید «هلبلج هلوباتسا «یرهنلوا لرع «ندنفیدلو "
 ولح تما ناخ د ناطلسو شاو سک 1

 یتیم «بولپردغو هدنح را ۱۰۰۳ «هرکص ندنس

 نانو ادختک هدنوامه مرح تقووا .ردشل آ هریکد
 . ی.دیآ یردارب ر كيواخ یدف ناج

 .بولوا یتمرا لصا نه
 .یدیشعا ادتها رار ۲

 اشا ھارا

 هلل ردارب 239 یه ربشمش

 ناطلتس (-- زواوق)

 ۱۵ ارز ناخ مهار ۱

 ۱ هروک هشاور

۱ is: 

 تربغرب قوبسما لاما ا ۴ ین لد |

 ۱ ۔وپق یرولس هد ۸ بولوا عارح هلغوط ح وا ۱

 ميهاربا راپرچکینانلوب |

 ر با

 هد رلفرظ وا «بولوا زومام هکمروس کسع هدیلوط

 ناطلس «ندنغیدنل و هدهناراکفاستعا تاکرح ضعب

 ۱۰۵۸ یتعی «هنس یرلک دنا سولح كعبار ناخ د

 كرولب ربتک هلوپناتسا هبلرما كمظعاردص هدنخ رات

 وا هرداصم یاوما ةفاكو ؛شفلوا سح ههلقید

 ردق هنس وپق یارس ندهلقید یسهثح هرکص ندقدنل

 هلهح ول وا ؛ندنهدنل وا نامرف كعروس ندنغایآ

 ؛شلربتک ردق هتسهعشح تسایس

 .یدیفلاف نوک نوا ردق هب هح دیا

 اش ارا نوا --- رادرتفد)
e 2ندنلاجر لئا وا یرعه سصع /  

 NNN ینیدلوا یلەس ورب لصانع بول وا

 ا همر رس 3 ندارواو ؛شقیک هماش قشمد

 نفعت هدارواو

 «یساد تک رفد «هللد وع هقشمد هنن هد ۱

 هدا نطوت هدماش .یدیشلوا رادزبفد هد ۱

 هنب هدنندوعو ؟؛شلوا تا ریما هد ۱
 دارم نالوا ید ۳4 .یدیشلاق هدقل رادزنفد

e Eاا ماش تب  

 2 ۳ NES هلی ا رب وزب 7 تن دارم

 هد ° ٣٤و < سا> ىس دنکو «هرداصم یلاوما

 وا تاذ رب لضافو ماع .ردشفل وا لتف ًایفخ هدسح

 دی اشح ایه ها الع و هزاع هلتعاج هدن ومآ عماج بول

 ۰ ۲۵ و

۱ 
 كار

 یحاص لوط دب یجد هدشدح و هقف .یدرداآ ماود

 . زدشقارب تاربحو فاق وا ضعب هدهاش

 ۳ هک شاپ ميهاربا 1 اب E نو ۱ دی درج

 ؛نکیا یرادهنب رخ كناشاب خاص یلەنس وب ندن رابظعا

SAREوا تبصن هنکلیلاو دادعب ۳  

ONE 

 .یدیا

 ردبص یرود ناخ ها رب

 ییربخ یتق كنسیدنفا هدنګ را ۱

 لالقتساو د رشت ۳

 ظع
 یک

 اشاب یسوم نادوبق نالوا شک و دا

 ی دیدا لد کش اق هل [

 ترادص قلهرآ وا . یدیشع ود ALE لایح

 ندنکیدتسیا كيك قحا «بو۔لوا یسلاو دادغب
 .یدیشعا مانعاو بص سمر هل رپ ك رەداا ضراع

 E E یقاط ر كنيلاهاو ییرانمهلوک دادغب اشا مهارا
 كناشاب یسوم «ندنغیدلؤا شعبا بلح هنفرط یدنک

۰ ۱ 
 هد دادن «هد هس رلشم هم | لوق هدادغ ی ر زدم

 قداص هل ود «ب ویع وا هاب است

۳۹ 



 طب

 اشاب كرهدنا هظفام یریشو ییهعلق _.ندنرلفدلاق

 هیهبراحم ندیرجما رایرچکیو ندیراشیط رلنمهلوک هبا
 هداس كناشاب میهاربا رلپ رب: تیابن . ید راشعمشیت وط
 دنا تعاطا ضع هک «هدافتسالاب ندنکللد

 «هرکص ندقدل آ هب ی رجا نتسدنک اک یی رخ

 هب هب را عندج راخ رانم هل وک .ردراشعا سح هب هطوارب

 وڌو «بویمهلوا قفوم هثیش رب .هدهس راشع | ماود

 ادعا كناشاب مهاربا هلکع | سکع هل ود باب تاع

 ینا روخآربم «بولوا رداص نواه نامرف نوع+

 -اب اص لوتقم دنکلیلاو دادغن و ؛شلردنوک لد

 مارعاو نییعناشات یکم لو زعم ندنند و یردارب كناش

 نوباه طخ نوجعادعا هد كنو «هده سيا شقلوا

 نییعت اشا یسوم هنکلیلاو دادغب هدنیقفع «بوقیح

 اشا یضترم هدنګ رات ۱۰۵۷ هلهجوو .یدیشفلوا
 مادعا هددادغب یسهبوع هلا اشا مهار و هد رکب راید

 .ردشلردن وک هلوبساتسا یرلعوطقم رس «یقرهنلوا

 ناطاس ( س هداز یضاق

 E اب ھارا

 نالوا ندرادتقاو ذوفن باح او نانا وب باتکلا

 «بول وا یدامادو نادر هيرب كندنفا هداز یاش

 شتا عیفرت هنسهبتر ترازو یتسیدنک یردپ ناق
 ضعب ید نوچنییعت هئرادص دنسم «یک ینیدلوا
 و مظعا ردص ینیدل وا هدقعشبلاچ هلا هیفخ طئاسو

 یدقدلوا یولعم كاشاب دجا لضاف هداذیلیرب وک نانل

 هنلتف هدكنسکیا «هلضرع هب یهاشدان بناج فک

 مادعا رار ها ردب ناق «ك رودا قلعت نوامه نامرف

 . ردشغل وا

 ناطلس هدو (س یدک" | اشا ارا

 اجر یرود عیار ناخ دحح

 ىسلأو مورض را هدنح را ۱۰۷۰ «بولوا ندلل

 «ند زالو لوصو هنتب رومأم لحم «نکیا شف وا نییعت

 .ردشخ ! تافو
 ۱ اشا میهاربا ینا ناخ نطصم ناطلس |

 هبلق یاب ول كن وامه یود را هدنح را ۶۹

 «بول وا ندنشارزو یرود

 اشا د و هدازهط) اب دال وا دیش فن وعد هنسا رګ

 ۔وط ندنن واخ ر «هد هسا شلوا غا یرعکی هن رب
 

 دال
 بت

 هلیغلطظفاحم ناو «قرهشلوا لزع هنس وا هت «

 او رکب راید هدد و لص وم ندارواو «شهل وا ۲ 7

o۲ 
e ۱ 

 راوعام هن رفس دادغب .یدیشغنلوا بصن یخد هنن رلکلیل

 تکرح هرزوا یر كناشاب قطصم رادرس نالوا

 «شقاتفلاحمو تعاطا مدع «نکیا شلآ ینیرما كقا

 «ب ویچ ا لابقتسا «نک رک ندرکیراید هیلاراشم ربزوو

 ۔ردص اشا نطصم «ندنغیدلوا شا هلماعم رب دراب

 ضرع رانا قاط رب هن واهه باکر «هعلوا مظعا

 هد ۱۱۱ هلا لاصعا یتنامرف لق «كرهدیا

 .ردشهربدتا مادعا هد رکب راید

 هظطضم ناال ER ا

 ی یرود تلا اعا ارا

 كناشاب مهاربا ادختک هرق مظعاردص ادا «بولوا
 سا كناشاب لع مظعا ردص هدعب «یرادهنب رخ

 «بوک هن هنس ەر ص هب رخ یاما a ؛شفل وب

NNNیا رق هعجت هلا هص وصحم ته زاها هدنح رات  

 الو راوشمط لود وین ءهدنندوعو ؛شقک هنید زن

 یسیلاو راوشط «بودنا بلط ینیدودح ددح كنتب
 هیدیسایس تابسانمو تالاکم هلو اشا دجا نانلو

 دودح دی دحش هجر تحاص «ندنعدمهلوا ردتقم

 «بصن هنکلیلاو راوشط هلیماعضنا تیرومأم هننالاکم

 .یدیشفنوا اقبا هلیتفص ظفاحم اشاب دجاو
 ۳ ی ]ها ها مظعا دن هداژ

 1 هنس ود مد كلوا ناخ دو ناطلس بول

 -وا یتیاکش كنيلاها «هدهسيا شفلوا بصن هنکليل

 هتماقا هددب رک «هلعفر یسهبر هد ۱۱۵۵ «هنرز

 یو روم

 | اشا مهار

 ميهاربا ریزو هدنخ را ۱۱۰۹ «نکیا یسادختک لوق
 ؛شلوا یساغآ یرککب «هنب زوا یلزرع كناشاب

 «نکیا شغل وا نییعت هنکلیکب رلکب روز رہش هلقلن ا ریمریم
 دسرق ییرومأم «هنیرزوا شالا نالو عوقو

 لیوح هشعرم ندسیربق ارخۆمو :شفتوا لیوحم
 یسیکب راکب شعر تقو یلیخ رب «كرەدبا تیرودام

 ناطلس ) سس درک )

 هدن رود یان ناخ قیطصم

 هدع و

 عقاو هاربا كناشاب دجا یسلاو داد غو :شفلو

 دادغب نالوا شلدا بیرګ هدنسهص ییابرام نالوا

 ه دود یعالقو روس

 ۱۱۶۱ بولوا یسلاو کی راید هلیسهبر ترازو

 هق رف رب لکم ًادادما هنسود را كناشاب دجا هدنخ ران

 لوا ا دیم رب و رعت



 یسیلاو رکب راید هدب دم تدم و

 هدلاح ینیدل وا یهابم هلسا ونع مرکم رب زو ب 3

 هدنرلتنطاس نامز كنىرلترضح لوا د ومت ناطل س

 شفلوا لقن هنکلیلاو نوزبرط هد را ۳ ۰

 .یدمهنلوا سرنسد هننافو لحمو حمیرا . .یدنآ ]

 رادیس ER رادحلس) ۱ اشا ۶
 وا ىلغوا كناشاب نیسح هو ۴

 ناخ دجا ناطلس «نکیا یسادخک هت رک «بول 3
 ان ۱۱۱ «هرکص ندنتسولح كن رلترصح لا "

 دسلا شوا لزع هنس وا هن «ییالوط ندنش هب ایل ابال

 او روز رپش «قرهنل وا لیعا هل راز و قاصتم هد 7

TEهنکلیلاو م ورض را هد ۷ و < بصن  

 ۔رفس نارا نانلوت قیحآ هد وه سو وا .یدیشغل وا لقت

 شا تمدخ هتیقف وم و «هدهسا شعا طیص ب رح

 رکیدو ناورو هک ناخاق دم ندنساریک ناربانالوا

 شا دهعت ییا برحالب خد كن هبناربا تالاا ضعي

 هروک هنتیثیح و ردق هې ایم وم نا هجرت تحاص ؛نکیا

 تسیلش و «شعاآ رمقح «بویعا رابتعا و ته رح

 رهاظ هدنلباقم ع وطقم شورغ كي قرق یتسهرادا

 نانلوا هیمس مهاراو نالوا فرش هلمالسا فرش

 احا هی روص قلقاح وا ه زا ونهش لغوا كناتخاو

 سود هغمالب وط تورو لام د رج ی كرد ا

 اع نارا نانلوت هدنس وش راج سیلغو شا تقد

 شم ر دا ابی :ییرللاخ «قرهتیغاط قح رغب قید

 م زلم ليس هدایز هجا ود یطبض كن وک ابو ؛ندنغیدل وا
 ۳ «هدلاح ینددل وا فک کو رخ ی هدنتیعمو

 تصرف هطبض یوک اب هیهیسور هلواخر رایتخا

 لزع ندکل رکسعرس هدنح را ۱۱۳۵ .«ندنکیدربو
 دجا قراع رب دو یسیلاو رکب راید هن رب «قرهشلوا

 هک ندزالآ ینیربخ لزرع .یدیشفلوا بصن اشاب
 قلخو ؛ شعا طبض یربش وک

 . ردشلیا هلاحا هنسه رادا كن حلق دج نایبلافن آ یروک
 هدمورض را ءهددسا شا تدوع همورض را نداروا

 - ۳ و

 لاعفو رویغ الح هرب دشبت تایهم و قازرا هب ود را

 لص وم NNN «ندنکیدتسا اضتفا ققو یاو ر

o 

 | یسیلاو مورضرا اشا ینطصم یجاح ریزو یسیلاو
 . ردشل ردن وکه نغاجس لیا څا هجر بحاصو :شملوا

 .یدمهنلوا سزنسد هنلاوحا دیش

 ر با

 هصمخآ ( س رارینس) 8

 ناطلس سن ۱ اشا 98

 ۱۱۷۱ یتعی هدنسهنس یرلس ولج كثلات ناخ یطصم

 لزع کیا یهاشداب تک رایت هدنح ران

 هتتکلع + قرون وا حارخا ند وامه یارسو

 دجاتسسروک هدنخحرا ۱۱۸۰و ؛شفلوا قت

 یشساروا النا قلوا ندغینیخو ذوق تاتسا
 یوطا آ یرزوا قلآ هنتلآ ماظتناو ماظن هلنیکست

 .یدیشغل وا بصن هنکلیلاو ردلح هلیقاحا یلایا

 ( ك- یهبولوا) ۳

 ۱ در 0 ۱ اشاب 2 ارا
 دروق رزو یرصتم هینولوا «بولوا ندنرانادناخ

 هرکص ندنناف و كناشاب درو «نکیا یداماد كناشاب

 ىلع لنلدهب .یدیشل وا قرصتم هی ولوآ هل رازو هنر

 «نکیا یسبشاب لولب كناشاب دروق هیلاراشم اشا

 مته ووک» هلیسهداعلاقوف تیارد و تاراج

 ۇرا

 ییدلوا

 ییریق هنسیدنک اشا دروق کم عمل ضعي

 دل راکفا لیدبت ارخ وم ,هدلاح ییدییا دعونکحهرب و

 ىلع ندنکیدتا داماد ياشا مهاربا هجرت تحاص

 -وصخ و نیک نب هداعلاقوف هدنقح اشا میهاربا اشا

 .هرکص ندقدلوا یسیلاو هینای «هلکعا لصاح تم

 ید ییغاعح هی ولوآ هد مه و قلا ییماقتنا ك وب مه

 كم رب هنفربصذ دب ینل هقس وط نوت «هل طب ر هتک ۱

 هتص رد هرزوا كما وع ياشاپ مهاربا هلل دصتقم

 ند راربق ج وا كناشا مهاربا اذه عم .یدیا رظتنم

 هیات لو رب زو غوا یجنکیا کوس

 .هدازهربشمه هد نسيګج واو هاا را لغوا كوي

 دم هدرصم هدنخم رات ۱۲۲٤١ .یدیشملآ هکب مدآ یس

 ندا ٽدو-ع هننطو هلک کفنا ندنتیعم كاا ىلع

 هجر تحاص NOE هم شاپ رگ ین و ریو

 «هلعل وا شلدبا د رط ندنارب ندنف رط اشا ےھارا

 كن وب ید اشا ىلع یا ینیدلوا ایهم ہرا ذخا

 تا باشا مهاربا ۱ «هدافتسالاب ندنس وزرآ

 اشا ےھارا O والت وک هارب «هرزوا كا تشل

 نفلاحم ناقلاق هغایآ هلیشوشن كناشا رع ینوربو

 تارب نالوا اول که «بویمهدا تم واقم هنه ورک ۱

 -ردغ هب رگ تبارف ایوک لنلدهب و شع ابق هنسهعلق

 وا نالوا طو «بورات روق نداروا نیس دنک هل

 دباشا رع هلاکو یسهرادا كارو ؛شمربتک هبهینول



 ر با

 رع هل رهغی نا كناشاب ىلع قحش۲ .یدیشفلوا هلاحا
 هي ول وآ اشاب ها را هنس هنا راکفلام تاکرح كناشاد

 هرارف هنسهیحات تاقود «ك رهیمهدنا تم واقم ید هد

 «كرهدیا ذاحا تصرف ینو لنلد هنو ؛شاوا روبجم
 وط یتسیدنک «هلیس هنا تپاح ییاشسات میها را هنن

 هروم كنغاجنس هی ولوآو ؛شمربتک هیدییای بوت
 ضع ضي وقت هیاشاب یلو لیغوا لوزعم ندنغلفرصتم

 «شماغلوا هدعاسم اکو ندیلاع باب .ردشعا ااو

 ددش و لصفم ندنف رط یراتضح ینا د و ناطلسو

 قیردلوا رداص نواه طخ زب لالا
 لات هداسا شارد وک ید ضوسح یوماق رز

 رب هدیل وطان ۲ كناشا ؛شعا رارصا
 اشا ىلع «هدلاح ینیدشلوا هدارا یصن هغلف مصتم

 لغوا «كرهدا قییضت هدایز اهد هک دیک

 رب نیردو قلنارق كنسهعلق هینای ربارب هک نايلس

 هلاوحا قيقح

 ےھارا حو

 یہا راشم

 هتسدنک ادناندنفرط اشا دروقو ؛شماپق هنموردو

 ۸ ار تک یسدنک یمرح نالوا شل وا دعو

 لع یراربقو یرح «اشاپ مهاربا ها .یدیشلآ
 لات یراق دل و اا تو زاد هدا تناسب
 ایض الصا هحرلهنس ردق ههل وا یلغوا هلی سیدنک

 ور تا بشه «ایوتنلاق هدمود وز ا
 .روس یرع قلرایتخار قحوهل وا هيلع ینبم هبهعج

 لصا نروشود هبیهاشداب بضغ ییینلدهب .ردشم
 لاغتشا هللا همهم لئاسم تقو وا «بولوا هعقو وب

 وا ریخأت هنو هرم تقو ییدات «هلستهج ینیدنلوا

 . یدیشغل
 ل ناطلس ( س یزورس) ۰

 نامز كنب رلتمضح هملاراشم هاش دا «بولوا ندنل

 هد ۸٤و «یسلاو هنس و هد ۷ هدن رتنطس

 ناخ دادو ناطلس .یدیشلوا یظفاحم زوربس

 .الس هد ۱۲۵۷ ید هدنراتنطلس رود كنب رلثمضح

 اد کا ی براق وكب
 هر دادم هنسو ؛شفلوا نیعت هنکلیلاو كينالس هنب

 . ردشعا تافو هدارو) هدنسهعح |یذ

D0 

 «بولواندنلاجر ینا د وچ

EE رود 

 هب وق هل رازو هدنس هنس ۱ ۸ ا

 ىدا بص هنکلیلاو

o 

| 

 . یدنا راو فوقو

 یریکی اف
 تآ هدنلسهر وشم ٌهعف و

 موج هر ر | اثاب ميهارپا

 كلود «قره آ بوط هنس اشد رلب رج

 فیطات هلقلن | ربم رم ۳ یلکعا تمدح هنتیقد وه

 ےک هدننا دیه

 ۱۳۹ .یدیشفل و قرصتم اغ تدم لوط «قرن وا

 . ردشغ | تافو هدل وباتسا هدنح رات

REبتکم « بولوا لغوا  

 ۔هقیح طب اض «ه رکص ندماود تدمر هدد رح نونف ۱

 تیابن «یریالشاب هبه ركع بنارم عطقو ؛قر
 ا اوت راد استر تیشرف |

 سابع للیصم هدنګ رات ۱۲۲ ۸۷۷ .یدا شف وا بصد

 دن رک نالوا شلاق لوط نداشاب ياهلا: هدازاشاب
 ۔د زا دقع هلا ناطاس هربنم یناخ دیعادبع ترضح

 . ردشلوالئات هنفرش ی راب ریش ت رهاصم كرهداجاو

 یسهسب ر قلهرآ رب هدیناخ زی رعلادبع ناطاس رود

 هداعا یس هب رکسع همسر هن هدعد و ؛شفلو هدنعل اضعا

 وا ندیعت هنغل اصعا یرکسع یاروش راد «قرهنل وا

 نسب زیرا اه یاروش راد هد ۱ ۲ 6 و سا

 بول وا رواق هواه یودرا یحدرد «نکیا لیکو

 اوه لیدب هد رور یآ اف رو شفک دم و را

 هدنوزبرط «نکیا هدکشا تدوع هتداعسرد هی دصقم

 CIN ( araz رک

 «بول واندن ران ادناخ رېشیکب ۱ اشا اا
 رار ومأم راسو هدنفلاضعا سلام ضعب هج داعس رد
 ؛شفلوا مادختسا هد
 - وج لیجح هل رازو بد هدن رتذطاس رحاوا كس رلت

 رد و شغل و یسیلاو كالس قلەرآ رب قروه ر

 . ردشما تاق و هرکص ندنند وع دا

 | یریسن مار

 لو 17 اا

SEN ERE 2 

 ی رب نوا لیس ما
 ىلع | ندنرايخا كنس هيفنح ءاهقف ىرعش رصع

 ندنونف رثکاو یسالوط د هدضدارف ع صوصا

 ندکدتا لیصخم ءادتبا هدهلءر

 « یسوم ن مهاربا «]

 1 .تعحارم هند:

 « یلوست قاعما و۱» ]

 1 .تعح ارم ار کا
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 ردق 0 0 8 هدعب و شل

 ا تاقو ۳ هد رات ۱۰ ۶ ٩ ا

 - وا ندنک ولم ناتتشک

 ]نیک مهار . ردیلغوا كناخا رس بول
 شعا دهع یو قیکت رفعح لغوا كوي نان ارش ۶

 «ك رها دسح یسهدلاو كندجرت تحاص «ندنشدلوا

 قینخت هدنسبحم ینالسرآ یردارو مست یاخارش "
 یتیکت مهاربا یلغوا هدنسیرجه را ۲۹ بیا

 طبض ینیرهش (ناخهر) تاذ و .یدیشعا سالحا "
 نکت لای یکاح دروکذم رش ل یی 8

 .ردشعا لتقو مزنه یتسیدنک
 -اف ن دجا ن نیدلالاک) ۱

 ندءارق ځاشم ( ۶ ال

 .ردشغا تا و هدماش 0 با بولوا "

 نجرلادبع ۷ مهار ]۱ يش

 1 تعحارم هی هداه »¢ یس
 یش مهارا

 -ارا لوفدم هد هب یصیق | یرونت میهاربا

 هک روا ی 2

 هلیبقل ( یرونن ) «ندنکیدتا داما یهدهاجم هلروت _
 هی سم داه فا ی ها ربا 21 .ردفورعم ید

 [ .هلرویب تعجارم

  eردندن راثدحم و الع یر ۱ نو .
 ءال وا ی رعه سصع ا ۱ ۱

 ده ز E ندهلا ی محار

 ٩۲ .ردراو یرامالک ا یراهظعوم ضع
 اج هر دشا تاقو هدنسیګ كلاظ جاعح هدنخ رات 3

 هجرت تحاص ات «هدلاح یتیدارآ یخ مهارا ۱

 مهاربا نس » ندجاعح و ؛رلشمروتوک «بوتوط ېب
 « ېب توا» هلاّوس نالوا دراو هید « ؟ ڭسیمکد

 | تافو هدنادنز .یدیشلتآ هنادنز «ندنکیدریو یباوج

 اد ز كنس نوک و » هدنسایور حاعح هک ییدتا

 یبانع « یدتبا تافو تاذ ر ندشنح لها هدکت

 كن ادخ د رض وا ‹«ب ويل وا هبنتم هل «هددسا شه

 .ردشعا سما یتنف فد هد هأب ذم

 در با

 . ردقاعهاوا ی
 ر | یرجاج مهار

 . ردشعا تاف و ه دنح راد ۵ 6 بول وا ندید

 در ساز | مه
 1 هل ر وہ تعج ارم هنسهدام

 لوح >> ات 9 « | نم رج ےھارا خ | وبا

 ] . هل روی تعج

 -اص هنسهدام و

 | یدزج مهار

 كهزو اهقف ا

 « یرزح رهاط وا « |

 ] .تعحارم نا

 بول وا ندع e هبخ اکا
 . یدب اهلا لیلخ م > مس ی 0

 . ردسلس یراعسا بول وا ثتاذ 4 مالکلا فیطل

 :.ودب راعشا هلج هعط وس

 تفلت ىذلا ناسا فسو ادب ال

 هسیحاول تیعما یعهم هبح ق
 هب نففش یاللا ةوسنلل تلقف

 هرق یذلا نکل دک

 یرع سمع ۱ ۷7
 6 ۳ ندا 2 یرب ۳ 2

 هدکلوکو كمر دل وڪ یتعاج و نالوا هدقمالغا

 كلام هنسهناراکتحاصف هوق قالغا یسلج رب نالوا

 تاق و هدنساب A۸ هدنح رات AY داو ینیدل وا

 . ردشم |

 لج ھارا

 یتح .یدا راو یسالوط د هدهقفو هدبط «بول

 .یدیشلوا یئان همکح هدعبو ءابطالاسیر 0

 تره هاش «بوسلوا ندناومت لصانع یرد |
 یضاق بقلم هلیبقل (قاق) هما هجرت بحاص .یدیشقا
 ةاجاهمو همععاحم هدنسهرا یلاص نیسح نب دم

 هدنراقح ی رکا میهاربا ندارعش «ندنفیدلو عوقو

 - وا ندنسالع یرعه نرف

 : ردشلیوس یهعطق وش |

 ام زلا لاح ىلا رظنا

 للخا نم هارتعا امو ن

 هحاشح دء  .فاتفلا

 لمجلا داطسصیل اکرش

 ؛شعوط هدنخ را ۰ ۵ هج ر بحاص و

 ۱ ۰ ۵ ۸ «ه رکص ندک دلک للخ هنن رز وعس هدن رغ رح

 .ردشما تافو هدنح راب



 6۳ ۰ با

 « یدعسقاخ» ۳ از با

O۱ ۱  
 دعس ن مهارا » ]

 ى ھارا

 | .هلبرویب تعجارم
 ا ن ھارا » ۱

 ها تو مهار
 شقا تأشن ج ۳۹
 هشاور . رد دحاشم راک ا

 وا قشاع هنربق كنسهجمع هدنکلعتک ءهروک
 هنسهحوزو ؛شقعا جاودزا دقع هلیسدنک بول

 «ندنغیدلوا غنام هسنلاغتشا هلبا هللا یسالتبا نالوا
 ع ضد ندقدح باح رو ندالتا و نوک ر

Eكنو ءبودا ثافو یسدتح وز بقعرد  

 هداب منع قایآ نیلای قیحآ شاب یسیدنک هش رزوا

 رب هناردنلق بویقا تافتلا هايد دعبایفو ؛شعا

 شم روس و
 ع ۱ ۰

 3 ها ییاج 2
 ؛شق وط هدنرلګ رات ۰ ٤

 یتفم هرزوا نح بهذم هداروا «بودیک هب هلم ر و

 * هدنس هب رق (نینیح) كن هبر

 ؛بونلو هدنناي «هلا هقف لیصح ندنیدلاریخ نانلوب

 یوم یتفمو ؛شلوا لوغشم هلفمزای ییهیهقف ةلثسا
 هدعب .یدیشعا نیود و عج یسواتف هدننافو كہلا

 «بودا تحایسرب یخد هرصمو «ترعه هماش قشمد

 نومو تک یماساو هدخ را . ردشع | و لاکا

 .یدا راو ییامولعم عساو ك هداسناو تایفوو

 هی رات لئاسر ضعب راسو لاکا ین رات 4(مرخ نیا
 خاسنتسا ربات یو ج و هلیئسد ظحو فا

 . ردشت ا لاح را هدقشمد هدرا ۸

 نر یعنکیا نوا كماش

 ریهاشم و نسال کک

 ا
E 

 . ردشعا

 نع لنت نت سابع یرد .یدا ندءارق

 هجر بحاص .یدیا ییهیطالم

 تاف و هد هند أر س زدم 9 2۱ «بوع وط

 وس .یدنآ راو ید یس هب رعش تعیبط .ردشم ا

 بول وا ندضد رقت ییدلیوس هدنة هلاسر ر دعطو

 دال اسا لح

 2 داحا دف ماسعهرد هال

STOOار  
 را |

 ةمركت هللا اهاسكدق ةلاسر
 لملا هلضف یماسب لامجلابوث

 وا ندنسالع یورام
 ۔اربآ) هجا وروآ «بول ۱ ینالقاح 0

 هڪ مسا و ءهغملوا فورعم هسا کا ماه

 . ردشعا بقبس یرکذ هدنس

 هاربا و راع مهاربا | یء
 2 N ۱ نم | كئاح

 یسهلوک كنیرصم 7 ۳ بول وا ندع یارعش
 فاطل «هدلاع ییدلوا یا یسدنک .یدا

 یرامشا فیطل تياغو قوح ك راد هناکعضعو

 :رونلوا افتک | هل داريا تكنسهعطق وش .ردراو

 ولو قارفلا لع اربص تاقا

 نیبلاب بس نم تعور
 اع ترهظ نا عمدای تناو

 يع نم تطقس یلق هیفخ

 «لابح قاحا وا »] | لابح مهار

8 e 5ا 

 ید هيما ( ردنم U ! | ییارح ےھارا ج ۱

 ۔وا «بولوا فو رعم ۰ 2

 .رد دشب دخ یالع یر نرد جج

 دا «نکیا لوغشم هلس ردن هدهرونه هسردم

 . ردشع | تاقو هدنح ر

 هددادغب

 نالوا یا ا یارح میهارا
 - روم ریهاشم , بولوا ند رمهاشم كع یارعش

 -راشم خرومو «یدنا یرصاعم كناکلخ

 .یدی-شعبروک هلیسیدنک بودیک صوصح هيلا

 كنتي جاق رب وش «بولوا فیطل تیاغ یراعشا
 : روئلوا افتک ا هلبداربا

 |یقسا دق هنوفج مقسب یمسج
 ور تلف هال مهسب مر
 فهفهم ماوقلا لدتعم مرلاک
 یمللا ولح هنکل اقجلارح
 یأأردقو مارشلا ید لحا اشر
 امر لالخا لیصو هعرش ف

eیلارح |! 

 9 هاب روپ هنب رلهدام « ا

 نآ ندنیخ

 ۔ارح نوراه ن مهارب ۱»])

 دجا ن مهارپا» و « یی

 . ردق ات سا وا یەک |

uلغوا كيهاربا ن قاضسا  
 «بولوا یر كماظع یاهتفو مالعا دعا .یدنا



 ن دجا ماما .ردشعوط سیره خرا ۱۹۸ ١

 كييلاراشم ماما .بوبوقوا قیرش هقف ا
 هقف ع درک .یدشلوا لخاد هنس همز 2
 هدنلصفو لح كنهیعرش ؛هعونتم لئاسم و هددحو -

 اص لوط د هدنابداو وکو هدنففح 4 8

 رداو ید هدیداو یوقنو عرو «یک ینیدلوا یح
 لصا نع «هروک هشاور .یدنا دودعم ندرصع

 وا ییدیدا مولع «هترعه هدادغب ؛بولوا ندورم
 .ردششا تئارفو ذخا ند سا

 كا بولوا یافلوم چاق رب راد ههراس مولعو

 .« نآرقلا د وج » ««ثیدحملا بیرغ» :یراروهشم

 -1 و ماا» «« هنسلاو ایادملا» 6 ما كسانم» |

 ۲ E را ر٤ دم ) .« کب یا دنسم ) « هیاد

 تبدح و هوو

 دنیص 0 «« رعب زلا دنسم » ۰« ىلع دنسم » .« ناغع

 دف واو « صاقو یا ن دعس دنسص » « هلط

 هدنسبد كتشهع اىد یسدنس ۲۸6 .یدیتن و 8
 وش «بولوا یند یه مش تعیط رافعا لا

 :ردندنراعشا لح هعطق

 اولعو ًالفس ماقسلا ق پد

 ا وضعق ا وضع بوذا ههارا و

 ىسفن ةعاطب یدح تيلي
 اوضن هللا ةعاط ترکذت و

 ٦ یرصح قاعاو۱»] ۱

 ۳ .تفس ارم هند مهار

 در ۵ | د میهارا
 دا نوا .ردفورعم

 هايد هدبلح «بولوا ندنسالگ یره نرق نش ۱

 یعراش ك « بیبللایغم » قکصح دجا یردیو ؛شلک ۲
 ندنرد هجرت بحاص «هغملوا ندالع مظاعا بولوا "

 لع «بودا تئارقو ذخا ندنسالع ینامز راسو

 ٩٩ هو ؛شم یخد ینیردپ هد هیبدا مولع صوص ا
 «قدهلآ تزاحا ندن دلا بحم یضاق هدقشمد هد | 1

 یاسا هدنح را ۰

 تاقوا هلتدابعو بک ةعلاطم «كرهدیا تلرع رایتخا 1

 ۳۰ ینانو .یدشلوا راذ و

 موظنم یناونع « ررغلاو رردلا » هدیفنح هقف ۱

 هد رکب رايد ی ما| نکصح .ردراو یرتا رب

 1 فک نصح) عقاو هند ۳و نا هربزجهلا

 «هدنند وع هبلح « دلش رش ا

 هرکص ندنس هنس ۱ ۰

 . رد

 | نق رافایم

 تئارقو ذخا ندیسلپات یغلادبع همالعو ۱

oV ر با 

 نا یاب تنش
 ییاضقلایضاق زرت «بول وا فورعم داییسا یباح ات

 اص EN ددعتمو E تحاص .یدا ی

 «بولوا خد یسهب رعش تعیبط
 : ردندب راعشا

 انتیب ةقش برقلاپ نوطنا الو
 نوسیعو انود ءاشو تباغ و
 اشلاب تیعی دحولاو اهل تطسب

 نوجث ثيدحلاو ثیدح نوجش

 . ردقاعسا وا یه ۰ ۱ ۱

 اوج هيلیشسا هدتلدا ی و 2,

 هیقف شا تأشن .ندنسهبصق (فرش) ناک هدنر

 هدن رییک عماج هبط رد بول وا تاذ رب بیداو

 یحاص لوط دن جد هدش دح ع .یدا تیطخ

 و وا عقاو هد اش یس هنس ۰-۳ یاقو ۱

 قیام هام اشا یظفح ےھارا تالو دادم 2 ۰۰ | _ترهش هل رلن | ونع ( دادغب ثدح ) و ( داد ماع) 13
 وا نییعت هن راظن كنسودرا صراق هدع «بول

 «هرکص ندقدلوا یسادختک مظعاردص رخ ومو ؛شفل
 مورضرا هلرازو هبر هدرخاوا یسهس ۱

 . ردشعا تافو هدنناضمر ۱۱۹5 و «شلوا یسلاو

 نرق یعنکیا نوا ] ۾
 و E 4 ۱ تب ھارا

 هايد هدنتس FEZ ENS ج اعا مورضرا

 كنساضق درعس لیصعتادعب ییهرهاظ مولعو ؛شلک
 نیشن هداه" هدنسهکن هب رداق عقاو E (ولت)

 هتشرط ءهلاستا هیدنفا لیعاسسا : 2 ت نالو

 بلق روش هلا هینطاب مولعو فوصتو «كولس

 - وا ی راس

 هفیلخ هنب رب هدننافو كنيس «كرهدبا نورد ةيفصتو

 بولوا تاد رب هللاب فراعو لماکو ملاع .یدیشلوا
 یراعشا نمضتم ییبلا قشعو راد هفوصن و تقیقخ
 هل ا ونع « همانتف رعم » و یاوبد تن دیک رب یواح

 هد یسیکیا . رد راو یانگ و تحا لد هع ونتم مولع ۱

 هدنخ رات ۱۱۸ .ردل وادتم هدسان یدایاو ع وبطم

 . ردن و ددم هدنس ه ربطح یته واز ءبودا لاح را

 گز ا £ أ و ارا ۳9

 ۔ارعشو الع ماش . ردق و رعد ۰ ۰ ۰

 «شعوط هدقشمد هدنح را ۲۳ «تبولوا ندنس

 كرهدا ت



 در با

 خاسنتسا یتافیلأتو ءشلوا باتا برقا كبلاراشم
 باتکلا سیر هدنسهجحم هیلاص هدعب .یدیشغا
 رخاوا .ردشفل و هدتمدخ وب تقوقوح ر «بولوا

 لاغتخا هلتعارز هد هب رق ر «بولیکح نداید هدن رع

 مولع .ردشلوا عقاو هد ۱۱۹ ۲ ییافو . ردشعا

 كلام ید هطخ نسح «بولوا رهام ك هد هی دا

 .ردشمزاب راباتک قوح ك هليتسد طخ .هلغلوا

 لح تب ییا وش «بولوا ید یسه رعش تعیبط

 ٣ دند زاعشا
 اقح مهولا فک ريغبو

 كدقع لح نکع سيل
 ی ا اا

 كدهع قیئو لحاال لب

 نددیفنح ءاهقف مظاعا

 ك « رحالا 9 9 ۱ یلح ماد

 -اوا یره نرق یح زوقط هک «ردناذ نالوا,نل وم
 و هم ما هايد هدبلح هدنطس

ESندکدتیا حسرت هدهقف طع صوصخایلعو  

 نایلس ناطاس یوناق كرهلک هنداعتسرد ءهرکص

 دیفتسم هل راس رد یتسالع تخباب هدننامز یرلمضح

 «هدلاح ینییدل وا هدنشاپ ٩۰ «هدنخح را ٩۵ ٩و ؛ شعا

 «یرودق نیلأت نانلوا رکذ رو . ردشع | لاح را

 " یک هاقوو "رنک «راتحم

 سیلسو لبس یهیهقف دعاوق دف «بولوا هدنماقم

 ره ثهیاقع كلام مولا «هلغلوا عماج هلا هرابع رب

 هدالط یدایا «قرهنلوا ذانشا یاتک سرد هدنفرط

 «بولوا سرش « ىلصملا ةينم» «ىك ینبدلوا لوادتم

 a یا تاشو
 هد هے ندنو -ردهدنهح لمعلاروسد هدناداقتعا
 «اهقفلا تاقبط » عهاج یلاوحا حار كن هیفنح «اهقف

 رات رک 0 هردراو ید یرثا رب رکید هلیمان

 و. .ردهدنادیم قيمها ندن رظن ةطقن هقف كركو

 ماعو هنلطفو مع كنهجرت بحاص رارثا مسج مسج
 «ندنراق دنل و لداع دهاش رر هنتمدخ نالوا همالسا

 یسهصالخ كن ه رمتعم تاغا

 ریس ) سس : و رویم ولو شورا هنفیص ول و ۳ دم 1

eرد هقشب ( یلح ىلع نیدلاناهر) نال وا قلم  . 

 UE ا | ۷

 (یرادلا یلحا ین ېلج ماد ر

 زع «بولوا یسالع ید كش زر ریه نرق ی کیا نوا
 وا راعشد روش ولرم السا 1 نوش هلتلیصف و

o3۸ 

1 

 ۱۱۱ ۱ ا اوا روکذت نرق
 میس كنايور رب یکیدروک «نکیا لوغشم هلتعنص ر

 «هشرزوا یره بعت عقاو ندنف رط یهاوم خاص

 ییدهیلقع مولع «كرهدیک هرصه نوما ع ا

 مولع «هدندوع هنتکلم هرکص هنس یدب «هلا عت

 هقشم د «هلکخا سح یجایتحاو موزل ید كن هیلقن

 ندنشاشمو الع رابک یک یسلبا یغلادبع .بودیک

 ی هیعرش مولع ي ک فوصتو ريسفت و ثیدح و هقف

 نوحما فیرش ےح یافیا «ه رکص ندک دا لیصحت

 ماود ها ید هد هم رکم کم تع هزاعحجح

 لع دیس .«كرهدا تدوع هرصم هن هدعب و 5

 «ریارب ها لاب کسا یهیلقن و هیلقع مولع ندر رض

 هدانا یخ «بولوا یلواعم هدسیردن كہلاراشم

 E 0ک ید
 DS »¢ تیاده « و » راتشررد « «بولوا نوذ

 هلشارق ید ندالع

 ۱ «هلییسح یسهداعلاقوف تقالط و تواکذ و شم الٌشاب

 ره توت وا ۳ لاواشم هدرصم هدیامز زا

 جر هنس رد هقلخ «هلم وعه مواع هبلط ندفرط

 سصد ی ما هدهرصوا .یدیشمالشاب هغع الپ وط ریفغ

 -افو كنوو ؛شلوا یاما كناد_ٌتک فسوب ندهب
 یخ كرهدبا باستنا هربیک ناقع ريما هرکص ندنن

 تاعوقو ضعي .یدیشل وا كلام هابنحو فال و

 هنداعسرد هلاکولاب ندنفرط هبیصم لاها, هن رزوا
 اشا بغار هج وق نانو مظعا ردص «هدندورو

 هنلضف و مع كناذ وب هیلاراشم ردصو ؛شعشروک هلا

 هشاپ كرهدا هحاوخ هندنک «بولوا نوتفم

 نونفو مولع یلبخ ندیبلح اشا بغار .یدیشم وقیلآ

 هلیغلالم صم «هرکص ندکدتبا هدافتسا «كرەدىا مت

ECS 

 ردقلا بسح «نکیا شموق هبیک

 ید یتسایشا هدهسا شقسیا كنا هداعا

 «بو ود یرک

 هلیامز ءابع راس و مالسالا مش و شلاق هل وین اس |

 ؛شمهالشا هم ولع سی ردن «ك رودنا تدسانم کا

 تقو وا .یدیشعا زارحا یس هنا هر ايلس هلص ومو

 هد ا اا هللا افيعضو رابتخا ك |

 ناطلس «قرهشاغوا هلفینصت و هعلاطم زودن وکو
 هلتشردت هقلح و ید ردنا مرسی هد هيف وصایآ و ماس

 ا | _؛قرهاليوط یسالع تکا نوش

 . ید

 ,اوح كن رات رفح یراصنا بوا ابا « قره وا لا

Aق کا 5 رح الا عیر ید هنس ۱ ۱  

rg xar Ag 

 ار

e 



 0 >¢ هریسلا من » .« ماکلا هاو ۳9

 « ضویعو «یرا فیلأت یناونع « یماعلا بلا

 یراهلاسر ددعتم قلعتم همولع راسو اس «قفو ی

 . رد راو ید 73

 , | ىلع مهارا
 | یداح ميهاربا

 | یناروح مهار
 | ناخ میهارا

۳ 

 | یجداخ ےھارا

 « یلح مساق ن میهارا » ]

 [ هل روی تعج ارم هتسهدام

 ۔اج لسم نب ےھارا «|
 [. تعحامهنسهدام « ید

 « ب وبا 6 مهار ,۱» ]

 KE ا

 « میهارا» ] ( ( -- ناطلس)

 هنسح زوقط كش رهدام

 هللادبع نب مهار ,۱»]
 اه ودا ¢ یولع

 ع ۱ رهالا سما هدب اتم لوح

 e كناخ 0 ناخ مهار 1
 هدنتنطلس نامز كهاش ریکلاع هدب رحه نرق یحم رب نوا 1

 كليلاو هدکلاع راسو هلاكنب «رابب «روهال رمشک
 .ردشعا تاف و هدنتنطلس نامز كهاش ردامو ءشعا

 نس یر و |
 تابراع نانلوا لارا «هدننامز یراترشح تل اک

 نالوا شلردن وک هتداعسرد هللرافس «هدنسهرص

 ندنساسؤر لذوقن كا كن راثاکرت ناربا هک ری
 لئا هیظعتو تمرح لیخ هدلوباتسا انا 2 8

 «هنن رزوا تاعوق و ندا ر وهظ [رخوم «هدهسیا شلوا

 «قرهنلوا هیلخم یلیبس هدعبو ؛شلروک موزا هنسبح "
 یدارفا ییعمو ؛شلاف هدلوبناتسا تفو قو ٩

 .یدا شلوا فلت ندابو "
 ندنک ولم ناتسدنه

 TI ناخ ماا ۱
 ارما كملاراضم هاشداد .بولوا یسهتشینا كد

 توس خیر ۲ E هنفرط یدنک یتسارزوو

 سواح هتنطلاس تخم كۆ ر هدب | طبض یلهد هدنسپ

 طیض یه رکاو یلیهد هاش دن5 دبا

 «بوحاق هنسهطخ (هسيروا) هج ر بحاص .هلکعا

 لتق ندنفرط نایلس یکاح كناروا هدسنخ را 8
 . ردفل وا

 و لا ۹

 «یدابادخ قاع» دی و »]
 |ید دابادخ میهارب

 ۳ تعحارم دا و ده

 ! | یناسازخ رخ میهاربا

 ! | یمازخ زخ میهاربا

 | یرواشخ مهار

 | واخ مهار

 تش رط ذخاو شک ایا ندن ردب بول وا ثاذ

 « نامهط نب میها ربا »1
 7 تعحام رو ده

 هنسهدام « رذنم نا»

 هلرو ی تعحارم

 ۔ام « لیهار ۱»]

 ۴ تعحارم رود

 EL ع ماش قشمد

 رب بهذلآ یفاش ندنح

 هیظفاح و «شلوا تكشف نيشن هدا ك روهدنا

 مربع و روفو .ردشعا لاغتشا هلس ردن هدنسهس رده

 یردارب تشم هدنرع رخاوا «بولوا میس رب ملاعو
 شیخ هاو زا هشوک | هک ز هد وعیلا وبا
 .ردشا لا را هد را ۱۱۱۰ و

 كنب ز رادح نول وط ی ۱
a0 ا [ ی  

 اد نادتفرط هیسابغ یافلخ م دنتشوا ۲
 تفلاحم ه یزشون د نن یسع نانلوا نییعت هنکلیل

 E A E و
SSE N SSE 

 EEN NEG , رزوا كندج رب تحاص ۳

 هد ۲۹۳ ید یرلن و لاج مهار او , ود

 كندفیلخ هدعي ت 3۳۹ 3

DEEهد راه رام نالوا عقاو «قرهش وا ديب زب  

 تا وا مر
 هدادغب هدهر وک ذم هنس «بولی وط یجد تشک"

 را

 لیخ میهار

 | | ىدا لیخ مهر
 [ هل روی تعج

 ۱ هجاوخ اا

 ۳ هل ر و تعح

 | صاوخ »دا

 ؛ شح اق هب هب

 «هددسا

 ردق هشسافو ءقرهلیا هسح هدارواو :

 شن را دام « میهارب ۱»]

 2 تعحارم 00

 « هداز قدنف »

RNSدن 2  

 اوخ) ¢ اا مه زا «|

aبا هنس هداه  

  Aردق اعسا وا یہ .

 ند هيف وص اشم را



 را

 یدادنش دینح .ردشرش تاذد رب ندپللا ءایلواو

 ندن اصاو نارفا كالا ءایل وا راک یک قرون و

 ا هويقم یوا و یامارکو تاماقم .یدنا

 نطب هدنسیرحه مرا ۲۹۱ .ردروهشم ی راک
 . ردشعا تاقو هدر عماج ندع

 «یزوخ دن زب ن ےھاربا»]

 هو دام

 |یزوخ میهاربا
 ۳ تعحام

 e سس | یرابخ مجازا
AEالک یره نرف یجرب - 

AYدلو هدنلا وش  

 یراخح هام ربع دیس هدعد

 . رد د هیعفاس یابقف و ندنس

 «ندن رد ادتا بودا

 ندعاشمو لع ریهاشم راس و یی رغم د ۷ یسع و

 ص وص)|لعو هدم ولع کر كرهدیا تئارقو دحا

 ا ندنافو كن رد یس هر عش

 ا هلس رد هدنرب ندنتشراده هر ونم شن دم

 «بولک NEE ی ENN + شا

 رد هن (قاعتمو ؛شقبک هماش قشمد هد ۰

 ا نانو مظعا ردص تق و وا ك رهلک هن داعس

 رح قوح ك ندنتفرط اشا قطصم یوشز

 وا هی دات ندنسهنن زرح یهو «شلوا لئات دمارکاو

 - وا 2 شاعم قوئسم هند تک «هرزوا قف

 نالوا یسالعلا :ودق كرصع هدلوبناتسا .یدیشفا
 جنس او ثاقالم ید ها یدنفا د وعسلا وا

 «قشمد «هل دوع دهاش هني «ه رکص ندکدتسا

 .یدیا راو جد

۳ 
 ه سود «ك رهدیا E ایه هلیس ال رااخ راس و همر

 ۱۲ ۸۳ هل د وع ۵ ه زوم هنب دم ندارواو شک
 ۰ 9 ۲ ٩

 هرش دل ود .ردشتا تافو ها هدنبحر یسهنس

 | هلوقىلع مالکلا ف لوقتلاو ثا الا ةصالخ» هدنقح

 :ندراو ا لناونع 4 لوسز ک «اج دقل یلاعت

 :ردندن راهشا هلج هعطق وش

 نع نایک رلا لئاسا تنکو
 , هعوبر تأنو جم ماقا

O EEEارم  

 هعوحر هدواع فرطلا قفاب

 اد دمع ا«
 ۳ تب مال | دنمشلاد میهاربا

 سس هكنرس و د ( لییبس

 [.هل روي تعج

 ا 5۷۳۰

 -ه دام ا احا وا »]

  eهی رویپ و هنس ۱ یاد [
 ناورش ( بس رحس)

 ید ا ۱ ۰
 یتیدلوا ندالتسن ناورش و ی کا هروک هشاور

 لوغشم هلتعارز هدهب رق رب ندنراهب رق ناورش «هدلاح

 یو .هجلوا حاتم هیر ر ناورش لها «نکیا
 هد وک فدا تمرو زارف هکغا ذاصا سیر
 هننسوا «نکیا هدقمو وا بوناب هدشای كننمرخ

 تعب ی هک اواوا  لقمروف یغاتوا تطلس
 عیسوت هجرت بحاص .رلشترونوا هتخش «بودا
 هدهرص وا .شمالشاب هكا تلادع یارحاو تكلم

 ا «هلفمالشاب هکشا شرک یرلتهج وا كنلروه
 مهاربا حش «هددسرشمسیا تعا تمواقم رلیلناو
 تاک زا یغیدلوا لقاع راک تسواقم ه رکن اهح ر هل وا

 هکسو «شعوقوا هبطخ هنما رويت لاحرد «قرد

 ییعقوم « قردقیح دنک وا ها اادهو «شثا برض

 هدنګ را ۸۲۱ .ردشم رانروق ر ر

 ىلغوا .بودا تافو  UEد

 ند دیف اشم هلحا

E قوسد ا 
 قوج كب روهش هدننپ قیرط لها «بولوا ٽاذ ر

 اة لاوقا 0
  ۳.ردشغ | تافو «هدلاح ضیدلوا هدنشاب

SINS 
 ا یه نا دکد ا

 «هدلاحیرلقدل وا ناکرت لصانع یدادحاو اى «بولوا

 ٤  ۱۰نت هل رد و «شعوط هدقشمد هدنخح رات

 هد وتفو مولع «هلا تئارقو ذخا ندربصع یالع

۱۳۲ 

 ةلج تب ییارب وش .ردشعا تافو ندابو هدنخ رات

 .یدیشغا تراهم تشک هداب داو رعس و

 : ردن دن راهشا

 هناهو میدن اي ساکلا عرتا ۱

 هناقس نوفج یرک تب من
 ینالاهوجونم رمشبلا لتجاو
 هنادعسم نم نامزلا ءافصف

 نم نیش لاالبع ن) ىق 1

 ت (ناورم ن كلما ا
 ف ناسح دمج دیبع وا «بولوا ندننین دحم یالع

 .ردشعا تیاور ندش دح لاحر ۳ او ناسخ



 نا» ] س .ردشلوا عقاو هدنخ را ۹ نافو

 [ . هل روپ تعحارم ید هنسهدام « حاط

 .مسا نپ رکب یبا نیا بس ی ۱
 -ه شم و (لیع

 «ندنخ دل وا یہ

 بول وا ماش لصانع .ردفورعم ید هلیتسن یقوع
 .ردشقا تافوو شهاشای هدارواو «شغعوط هدرصم

 ندنن رحم هدهقفو ثیدح «بولوا بهذملا یلبتح

 -اتا یلوط د ید هدضارفو باسح «یک ینیدلوآ
 ترابع ند دلح جاقرب و هب لبنح هقف .یدبا ندنب

 هن رزوا دلج ییا ۰6 حرش تادارالایبتتم » نالوا ۱

 لاسر جاقرب راد هاسحو ضئارفو « جا كسانم»

 یحاص توافسو مرکو قالخا نسح .ردراو یس

 هتسیدنک «هلغلوا ید یسهرح و ریبدنو لقع بول وا

 هدنح را ۰ .یدرولوا تعجارم ندفرط رها

 .ردشعا تافو ةأعف هدنحش را ۱۰۹6۶ ؛بوغوط |
 تابعه باک ناکا

 ندبلا هیلواو 1 | یناتسهد مار
 ۔اشم رب کا اش باصق دمت میش ءبولوا تاذ رب

 ضعب راد هبهظعومو فوصت .ردشا تب هل "
 . رد راو یسهیهح لاوقا _

 یار ےھارا

 هدنتیعم تكنیساپ ات ۳ هدنح را ۱۱۰۰ بول

 «شقعا تحایس هسدق هد ۲۱۰۱ و «هکیلع و ع اق

 بیدا .یدیشعازق یتبو هجون كپلاراشم میشو
 تانو هد رات ۱۱۳۸ بولوا تاذ رب غیلبو

 :ردندن راعثا ولج هعطق وش .ردشعا
 هدق نصغلا لجخا لاج عیدب

 ادییعو لامجلا كاذ ىف هات دقا

 هرعش لیل یجدیف يلق لض نگل

 ندنحاشم رابڪ ثا ره ۳ |

 e E ھا راو ی

 هم حرس «بولوا ندنرا
 .ردندنلاجر لکون قیرط تر ید و .ردشقا

 ید هلیعا یطر نا ۱ :

eیجتلآ كقارع .ردق ور روش ۱ | یطر  

 لا ؛پولوا و ا

 (مها ربا يا کاو و
 - وا ندنسا رعش و ع ماش

 ر با 0۷۱

 تافو هد ٩۲۷ و شا هیعرش ماکسحا یارحا

 «دعل وا ند ( ناد و .ردشعا

 . ریلید

 ید ر ا

 «قر دجا ۳ مهار ا« |

TEEقد مهار ۲ هل روی تعحارم  | 
 از اک قام و اا را

 ۱۳ !| دور مربا

 - اف رح هدنسیش راق انس ه رب زرح

 -ردق هزبم ولیک ۰ یسارم .رولوا بصنم هسر

 .رارد ځد (ناچرس ) و ( نامرک) هرې و . رد

 I مس

 9 ا 9 4
 هعح «هدنګرات ۱۱۸۹ .یدبا تاذ رب لضافو ماع

 .ردشعا تافو هدلو «نکر دیک

 - ادتیق ربا لناونع « نونظلا فثک » كانیبلح باک

 هجرت

 نمره .فلاعت ندند

 هدنفح بیک ءامسا

 . رد اهرب هنلصف و ربا ییا و . ردشع ا

 و EL ابا
TOلا  E 

 ینیسح هللاضیف مالسالا جشس «هلدورو هتداعسرد
 باده رود داتعلا لع و :؛ شغل وب ه دنتم دح كن دنفا

 ۱۱۹۱ هرکص ندقدلوا یضاق هدرادکسا «هلسر

 شل وا یسالم ه ر ون هدم ه دعب و ماش ه دنحم رات

 - اعس رد ه دعب دلت رومأم ناب رشت داش هن و

 . ردشعآ تاذ و ERG e r هدنند وع ۶

 نرف تا نوا ۱
 ا ۱ لابز مات

 یافوو تدالو خراب ءبولوا ندقارغتساو بذح

 . ردشمامهل وا م ولعم

 ید هلیعسا بدحا نا
 را هاو

 هیعفاس ء|لع . ردف و رعم ۱ ی ر ۳ 7

 هدقشمد .یدا تاذ رب لضافو ماع ندنب دم و ند

 فا نطو

 ندیدحش مهارا ن دع یسردم كنسهسر دم

 دی رگ کود اڪ ینذارفو تا

 ییدحو
 ذخا ندن دع ES قنح نولوط ناو یزعرد

 -راق كنهر وا ذم ا ٤ه رکص ندکدشا تئارقو

 ؛شلوا م هننتکم نایص یک ۵ دنشیش

 ت ایم یسهبلطو ‹«شمالشاب هب ونف

 هی هدعب و
 سپ رد وه دتس هس رده

 ست جد اع صضعب ندا ترش تیک A كن



 ر با

 او ۱۰۱۰ :بوغوط هد را ٩۲۱ .ردشف
 ءشماشب قوح «هلکقا تافو هدنح را ۲

 .ردفورعم هلیسسن ییادب ز هلْغعلوا ندنس

1 
 | یاجز

 ۰ ردشعا رلتحایس قوحو

 رم دسر وام « جاجز «|

 [.هل روپ تعج
 فسو ن مها را « |

 1م هنسهدام « یباجز

 نجرلادبع نب ها ربا »]
 - ام هنسهدام « یرهز

 : ارا قاعا وا

 او 0 ۱ یدایز مهار
 .ردندالوا کندلس ن دایز «بولوا ند وو
 :ارقو ذخا ندالع ربهاشم راشو ندیعصا ینیدنک

 ندن و وحم ریهاشم ید نان شب دنک ك رءاطا .تب

 كپوبیس .ردراشقا تئارق نویوحم راسو درام

 راد هوح
 E اف ضع هدنقح باتکوو یرلضاربعا

 هلا « لکشلا و طقنلا باک » و ییانک رب هدنقح
 نا خا ید لناوتف ۱« رای قغ تا
 - دمهلوا ود هننافو و تدالو عرف . ردراو

 هن رال ع ضه كن روهشم اک نالوا

 ید دل وا یصایم هل د ربم و یا E ره «هدهس

 . رویلیشالک آ

 ! | یدایز مت

 ۱ یصاس مهار

 یوا ندلاح الص .ردند رع یابطاو اکح ریهاشم

 ترهش هدبط .یدیا ندنلاج رو ندنسابطا كن راترضح

 ناار بیک ن ےھا ا

BL۳  

 لول ءاکح ا سش

 «بولوا فورعم

 ذحخا ندهجر تحاص یط نف یرماس فلخ 9

 ۱ . ردشعا عن و

 تلخ ن مهار » ] ۱

 هنسهدام « یرماس ۱

 ] .هل روپ تعح ارم

 | هبتس میهاربا
 ر ابک یک یاطس دزبابو مهدا ن ےھا ربا

 . ردف اعا وبا یدک

 بول وا ندهلل ۳ ایل وا راک

۷۲ 

 | هاشم

۳ 7 

 ۱ هاش كبهدا ن میهاربا هیلاراشمو ؛شقا تبع
 | «بولوا لوغشم هلراکو بسک تقو ر هل یتلالدو
 . وا هب هدعب .یدردبا قدصت هبارقف "هفاک یفیدنارق

EEEقایآ نیلا كردا یوسام لر هلیتلالد  

 ا ج یاشا هدلاحو و ءشلوا اي هداب

 نوصکیدتنا تماقا ءدناره ؛بولوا ندنامرک لصایع

 هدنبوزق یرق

 یناماقمو لاوقا

 . ردق و رعم هلیتسسن (یو ره)

 . ردق وح

 ۱ ید عس مهار

 [ .هب روی تعجارم

 ۳ ینالجرفس 0

 ه دق شم د هدن رات ۱۰۵۵

 4 ا دبع "۷ مهاربا «|

 اسنپ داف )» ی دع.س

 یجب ر نوا كم
 ادا یرعه نرف

 بول وا ندنسا رعشو

 ندکدتبا تراهم بسک هدهیضایر مولعو ؛شعوط

 رز سل ا هناپدا ءمرکص
 .ردشعا تافو هدنخم را ۲

 دیر مرلع تب اغ ووا لوغشم هل راج
 هدندنک یئیش ج وا دودعم نددادضا لا شو هيض

 رااح شل و ترهش

 هلج هعطق وس . رد را و یاود تنم E و

 اا

 ةموقرح هنانجو ندغ ا
 هيڅ دسحو دادزاو هراذعب

 هغدص دحربز اب قیقشلا یدان

 هر فقف قیقعلا اذه یبحاص ا

 را

 .ردشلوب ترهش هلم »ا و .ندنغیدنل و

 صوصخلالعو ؛شانوق هلع لیصح «كرەلك هتد
 ادب تراهم هداعل اي قوف هدد وجو مر رک لا و تئارق

 .هعلق قشمد هدنلاح یادتا |اقس

 لوغشم هل اص وص هدنس

 .اعس رد و دعب

 ه دنشتیش عماج یراصنا بوبا ابا ترضح هلکشا

 ندقدلاق هدلوباتسا ردق هنس قرف .یدیشلوا ماما

 «قرهلآ نکلسردم هبزوح هسردم یک هدهاش «هرکص

 یرلقابآ و لاو یالزوک هدعد و شا تدوع هقشم د

 هلس ردو ظع و هد هيما عماج هنن هددسا شلوا طقس

 هناعرو تمرح كموع ۱ لا ندلاغتشا
 قلخ قوح ك هنظعو و سرد «بوعلوا رهظم

 ۱ اص زرا هدنخ را ۱۰۷۹ یدرنالپوط
 « یداوس قاح »اونا »]

 ] .تعجام هنشهدام



 نجرادبعن مهار ۱ 1

 هن.سهدام « ن زا و

 ندنسالع مصقا ت

 در 3 ا ۱ ی ميهارا

 راسو قفوو موجو تئیهو هیضایر مولع «بولوا
 هد(هس وس) نالوا یتطو .یدیا يحاص لوط دب هدنوتق
 رک 7 ءه رکص ندلاغتسا هلس ردن تدعو

 ذخا ندالع ا دیعس ن دم یسیتفم روکذم رپ شا

 ندنسالع كناروا .بودیک هساف ه دعد و تک

 .از یهدالد شرا لیا لی لاکاو .داتسا 8
 ء نکیا هدب رغم .یدیشعا تساقا رایتحا هدهبو

 هدافتساو ؛شکح هیظت ییابرم ةلاسر راد 8
 ةجرت كناذ شخ نالوا دمت یرلعسا ندالع ییدتا

 ندالع رابک خد هداروا «كرهلک هرصم هدر

 : رددنرآ

 ىضم ”ىف ظعللا مهسب یامر نمای 3
 اضغ ران بلقلا نوشح و یتتشحوا

 اک نوفطا دیسکتب یفج ترسک
 اضغ افلا ماهمال لاح تبصت

۵ 

 ۱ هارو مهار 3

 هدنسب رک خیرات > ره دبی وا كهاش 2

 سالجا هت یهاش مهاربا هجرت بحاص یلغواآ

 موعه هلرکسع ر و هلکعا اعدتسا یقیفرت

 ھا را یا ل «بودیا ۰

 ا ۱۰۷۵ .یدیشعا فلا باتک رب عماج یر

 وا كد هننافو «هلتلح ر هب هم رکم كم «هدافت سالا دعم

 تعیبط .ردشعا لاح را هد ۱۰۷۷ «بولاق هداژ

 ۔اعشا ةلج تب ییا رب وس بول وا جد یس هب رع

 دعذد ج وا های ج و یریعشک

 نالوا شلوا 13 ةا

 - ول ےھاربا هاش یکاح یلھد نالوا یسیماح دج

 داسا لقتسم ریزو ی وقر ید هاش ےھاربا .هلکعا

 درط ندربعشک 4 (كحیباک )كل موقرم .یدیفقا
Okنالوا ندنسهلادلس رو یرک ام لادا  

 رکسعهنسیدنک نوجا ت ف یربمشکو ءایتا ههاش را

 هغلرآ ندهاش

 ندنکیدعا ER موق رم ءهددسا شا توعد

 ‹م رهه ی FE «بواوا عقاو هب را 8

 هجرت بحاصو «روبج هغج و ه راغاط یسیدنکو "

oV 

۱ 

1۳ 
 ۸ یتنطلس ثتدم یا هوا دن دبات هد ه رص وا ید

 سولح ا ك زات لیغوا ه رکص SEE -ردآ

 قرهلوا هعفد ی ف دارو وا دم یردب ًارخ مو, ءشقا

 وا یهاش رییشک

 ی 9 اش ارا

 - وا سزلحا م رشک هدن رات ا . ردیلغوا

 - هل وا هد یدوسو م کی تا دات كح «بؤنأ

 وا ی رکص ندکدروس تموکخ یآ شش , امسا «قر

 القا نال وا هدقل وب ع وفو عطقنیال هد رمش ه د٥ رص

 هاش لیعاعما یردارب « هلطاتسا 0 هدنرب كاب

 يرش ھارا

 تخنءا ینیرهش (روپ وج ) هللا روهظ هدنفرط قرش
 - وا یهاشدا یجح وا كن هیقرش تلود نما ذاحا

 ۸۰ «هرزوا یافو كهاش كرابم یردارب بول
 ها ز رادیکح لهدو" ؛شعا سولح دن هو

 - اع هلطبض رارب قوح رب 1 هب رام تاعفدلاب
 رب ربدم و لداع هداعلا قوف .یدیشعا عیسوت یکل

 «هلکشا هاج ییان-و لوتفو مولع بول وا هاشداب

 ندنراتمح ناتسن اغناو نارباو ندنفرط ره كناتسدنه

 نرق یحرکس (سهاش)]
 ۵ E هد رخاوا کر س

 و كر ا تقرح و نفر او
 لوس كا كقرش نوش هکلب و كناتسدنه یربش

 :افتلاو تمرح هدایز لا .یدیشمک هنح یلغلاراد

 تسرك تافیلأت هدیر كنالغ نالوا رهظم هنن
 یحاص هیهاش « مهاربا "یواتف » نالوا رکملاع ینرهش

 IES ےھارا .یدا یدا نیدلابابش یضاق

 تمدخ هنعسو و قر هداعلاقوف ځد كتعارز هدنس

 هدنحش را ۸۰ هروک هتاور ر و 6 6

 ییشناج دوم ناطلس ىلغوا بودا تافو

 . ردشلوا

 ۱ ناو ارا

 9 میهارت
aھارا قاع-ا وا) ۳  

 e ۳ | ف مهار
 عقاو هدنراوج دنقرس «بولوا ندنندحم یامدق

 .یدیشم |

 « یدش رد ها ربا «]

 [ .تعجارم هنسهدام

 تم 9 ) 3



 از ین زا

 ثحایس هقارعو ناسارخو ؛شعا تأشن ندناتسکش

 عن واو یدبع سنو ن رهزا یسدیک .كرهدا

 ۳ ید یک و ندا ر رتاسو نیکد ن لصف

 . ردشع ا تیاور لماک ن د وعسه

 بیش رکپ نن مهار اش ھارا

 ۳ تعحام دام ¢ ن

 | «یزارش قاعسا و ا»]
 | RE ا یراربش میهارا

 دو ناطلس رود
 ۳ ل ll ۱ اشاب ب اص ا

 ا ترادض «بولوا ندنلابر دی ناطلس

 یک یراظن یواعدو قلرادزنفد <« یکلنیما رنفد

 یرظات هیلام هلرازو هدم «قرنلو هدنامدخ ضعي

 را الو د و شفا یسر الاو صاج فاعسو

 ندنساضعا الاو سلجم .هرکص ندقدنل و هدنکلیلاو

 .ردشا تافو هدنخ رات ۱۲۰۵ «نکیا

 ن مهارا قاجسا وا

 رو یاس مهار
 كن رعه سصع یحد رد ) "ییاص و نوبح ن

 مه هد دادغب «بولوا ندنرا عاشو یشنم روهشم كا

 نب راپتخح هلو دلارع ند هو لا مه هبیسابع هفيلخ

 هدنح را ۶۳۹ .یدا ردنا تابناک هب هلودلارغم

 هلراب وتکم را ؤمو غیلب ینیدزای «بولوا رومام هلاسر
 شا رمکلد یهو ن هلودلادضغ

 هنطیض كهلودلادضع داد «بونلوا لتق هلودلا ع

LC ANY ۳ 

 ا :غن دل وا

 ضعب «هددسرا شقسیا كم رد زا هدنتلآ یغایآ كليفو

 ین را كنەيمايد تلود دن رزوا تعافش كناوذ

 بحاص .ید شا قالطاو وفع «هلیطرش قم زای

 یرابونکم روهشم هایراتغالبو تحاصف كنهجرت

 وا دسشف ناص

 دیح هکم رت دک LD RN یس دنک و دلا «بول

 قفوم «ندنعی دل وا بصعتم ك هدنند «هدهسا شا

 بول وا یسهلوک هايس رب هدنعسا (نع) . ردشمامهل وا

 هی دست لک

 مها ربا : رد راو یراعسا فیطل و

 وش ییدلیوس هداب 7 «ندنعب دل وا یت

 رد دن راعشا لج هعلمو

 یذلل دوسا وهو نع لاق دق

 ناطا ولع لیعتسا هضاب

 یرتلهو ضایبلاب كبجو رخفام
 نساح دب لم هب تدفا دق نا

 ر با ۷

 ۲ زدلرا ۱۲۲۱ هدلاوش یتهتس ۸۶
 -سه « یضر فرش ندارعش «بودنا تافو «هدلاح

 < ردشاب وس ییهیلاد هدیصق ر وې هدنفح ‹قرەلوا هب

 :ردوش یلطم هک

 دا وع الا ىلع اولح نم تیارا

 یدانلا هایض ایخ فیک تیأرا

 ار هاد 0 0 دلوا شرش شاش وب
 هنلصف و كنوآ مەر م: «هرلن دا جش یشیوس

 . ردشم رب و یشناوح رددب اع

 دیکادبع ناطلس ۱۶

 رد ۱ ِ مراص مارا
 ا لیظعا
 هايد هدنح را ۱۲۱۲ «بولوا للغوا كني دنفا

 اود عمر تک با ای رادق رب و شک
 - الشاب هلیصح یتباشک تعنص «هلماود هنلق نوا
 لوخد هنکلس ناسی ون هصم هدنفرظ تدم زاو ؛شم

 داماد هبیدنفا بی ناهلس باتکلا سیر هلا
 سەر قاناکحاوخ n ۱۲۳۸ «بولوا

 لا 0 ااا وما هلزارخا
 اب قطصم نانلو نوابه ناوبد "یدمآ تقو وا و

 یس وم ظواح ندنراراد هر هيف وصایآ

 لیکو هنیرب هدنتم ع هرتصه-آرومأم هد ۱۲۸ كناش

 هدنس ه دهع یلاکو یدمآ اتو رک دم ها ی و

 -اوخ هعیس مالقا هد 4٩ و هعطاقم هدلاح ینبدل وا

 هلابك وف ارزو ضعو ؛شلوا لئا هنکلهح

 یر ندنسهب رام هیسور هدعب .یدیشفل وا بصذ ید

 ررقمو طورشم یکرح نداروا «بولاق هدنیتکلم

 "یعکلکب «هدنندوع «هلتع ع هنیتکلم ارومأم بلغلوا

 .اصا هد۱ ۲ ۵۲ و ءشخ وا نییعت هنشلاکو نو ایه ناو د

 هنس وا هن ریال وا نواه نآوبد "یعکلکب ۳(

 هجا رق هلکقا تافو مویاک ی درد یارق هزلکنا

 تیزعت و كبرت یارجا «ندنکیدتبا سولح ایروششو
 یربفس هردب ول هن رپ كناشاب دیشر نطصمو «نوحا

 -راشتسم هيج راخ و هلی اونع كليا كوب «هرزوا قلاق

 هرکص هنس رب .ردشغا تم رع هبهردنول هليس هبا یمل

 ۱ هنغل اضعا یروش راد یک هدیلاع باب هاب د وع دی داعس رد

 «لق هنغل راشتسم | هیلخاد هرکص یآ چاق رو «نییعت

 .ردشف وا ه والع انس ه دهع ید یتسایر هات روماو
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 ا نا دیعادبع ناطلس هد ۳۳ ۵ ۵

 بقاعتم «هده سیا شغل وا اقا یتیرومأم هدنرلس ولج

 هما رشم سوسلج ه رعد تا 3

 ۔اظن ترا ۳ «هنعلاصعا 9 ماکحا یالو

 .اظن 3 e «هددسا شف وا بصن 8

 یرظان هیحراخ هلیلوا فنص یلوا نالوا یسهیلاح ةبتر ۱
 سلجم هنن «خرهلوا لع هدرا ۰٩ .ردشلوا

 -اوا یسهنس ۰و «هنغاضعا هیلدع ماکحا یالاو

 ؟رخ مو «شفل وا نعت هرات و
 یی «هدهسیا شا تیرومأم لیوحت هنترافس سراپ ۱

 هایح و یتراظن تراج ایا ندرقیک هنت رومأم لحم

 تعارز هدنرخاوا هروک ذم ةنسو «بلج هلوبناتسا |

 .ردشغلوا هوالع هنتر ومأم یحد راو

 یک رک هعتما تداعسرد قاعتم «قرهنل وا لزع دن

 هدن رخا وا هروک ذم هنس و

 .هنس ۱۳و ؛شلوا یراشتسم ترادص هللا الا هب ةر

 رو «هننراظن هیلام هلرازو ةبر .دنلوالا ید یس 3

 ٦٤ «قرهنلوا نییعت هنتسایر الاو سلجم هرکص هنس

 در (یظع ترادص دنسم هدنسالوالا یداج یسهنس

 ءرکص ندنراذص نوک ۱۵ لا یآ ۳ .ردشغا دوعص

 1۵ ءهرکص ندقدلاق لوزعم تدمرر «بوتلوا لزع .
 بصن هنکلیلاو:غلایا رکدنوادخ لار 8
 4٩ ءهرکص ندقدلاق هدهسور هس ییا ی 8
 هنکلیلاو یتاقحم مو نوزپرط هدنرخ الاعیر یسهنس

۳ 

 9 ها لزع هدنسه دعقلایذ هروک ذم هنسو «بصت "

 هک مر دهنس ۱ ۲۷ * و ؛شعا تدوع هتداعس

 تافو «هدلاح ینیدلوا هدنراشای 1۵ هدنیس ۱ كنس

 .یدا تاذ رب انشا اکو بتاک هعقدلوا .ردشغآ

 ۱ ین ما ۷
 ماش بول وا فو رعم

 ىو ر
 ها بدم رکس ندکداع لیصحت 1

 هدنر زا .ردشق و هدراتب اي ضعب هدعب ؛ضعا تلبتاک

 هتکن «بونلو تایاکحو رداوو راعشا قوح كب "

 | خذ هلیمسا لارع نا

 ر با 0۷۰

 ندنلکت یرعش قحآ .یدنا تاذ رب ارآسلج و سانش
 . ردهدایز یرادبوعه .ردلکد یلاخ ندظافلا بئایعو
 یشرح لیعاعسا .ردشغا تاق و هدنحم رات ۱۲۰ ۸۸

 : ردن دننایوعه ٌةلج هعطق وش ینیدلوا شل بوس هدنقح
 یشرحا لامما نا

 یمرقلا یتغلا لّتم

 هوس نم دوي

 شرطلاب ىلتبا وأ

 و نا ا قاعدا وا یس ھ۹

 هع هدنګ را ۱۱۳ ۲ «بولوا ندنساهقفو الع ماس

 واو یسدقم نسح NES ر هب ه رهاق و ع وط 8

 یرکص ندک دعا م ولع لیصح ندالع یک نح د وعسلا
 هد ۱۱۹۷و ؛شلوا ینیما یوتف «ك رک هقشمهد

 د هد هيعرش م ولع .ردشعا ثافو هد روک ذم رهش

 ید هنایکلفو تایضایر «یک یتیدل وا یحاص یلوط

 دلاسر رب هدنقح رطنقم عبر .یدا را و یا فوقو
 -انک ضئارف كنەنخش ناو یسهلاسر ضو رب هلیس

 .رد راو جرش 3 هس

 هیس هعط او هرسک كداص)

 ا تلاب رو ۱ ی ےعارا
 گور یه ةن دم .ر دذ و رعم د هلیمسا مرحلا ییا نا

 مولع «بولوا ندا نیر نرف یخ و نوا

 دا ید
 س هلیسهدادز بول وا فصتم ها هنس> قالخا

 .یدنا ید رف تا هددع ونتم نونفو

 راسو ندنردب .یدیا تاذر رورپا رقفو هاوخریخو
 ةن دم «هرکص ندکدسا لیصح " لییکت ندن مصع یالع

 ك ندنلضفو ع بول وا لوغشم هس رد هده رونم

 ۱۰۵۲ یافو .ردرلشلوا دیفسم تاوذ قوح
 «بولوا ید یسهب عش تعیبط . ردشلوا عقا و هدننر
 : ردن د هج وا هعطق وش :ود زانو ی راهبا ییقطوو اب

 ام ادب ال

 هلا قاتشم پلقلا و
 لیتاق اذه تیدان

 هيلع اضیبلا ةيارلا و

 هب دجا نهار ا)

 1 9 ا یدامص مهار
 قتمو خاص ندهیعفاش ءاهقفو ندنسالع ماش (یداص
 .یدا یاما ییفاش هدب وما عهاج بولوا تاذ رب

 «بودا لیصح ندالع راسو یرع مح و و ادم رج یش

 هدنخح را ۱۰۵6و «شقع | لاغتشا هسی رد و ظعو هدعب



 ر با

 .رول وا ری هيبقل (ظعاو) ند داص E ن مها ربا

 1 .تعحارم هتسهدام 6 یداص سم ی مها ربا »]

 | وص مو

 نر | دایص مقا

 فو رعم «یدادغ دینح «بولوا ا اکو

 وص سابع ن میها ربا «| ۱

 ۳ تعحارم هلو دا « ی ]

  Eردقا ایا وا .

 ندنع اشم یامدق كل دا در

N ۳ردشم | تب هلهال !ءایل وا یک یطقس  . 

 . رد راو ییاماقم و لاوقا ضه قلعتم هتقمقح و ف وصت

 5 EL Ê قو” 1 ولم )

 .ادکماو یسیجشآ كنالسرآ ] خابط میهاربا
 اترا ید هندالوا 1 هاشداب «بولوا یر

 هلفلوا شءرب و ینغاتس شعرم «هلیط رش كم | لاقتنا
 تموکح یارحا هدشعم تدم

 وا «بودیک هبلح یوادتلا لجال .هرکص ندکدتا
 . شا تاقو هدار هل وا و کس شعم و

 . یدشلاف

 e 2 ها 1
 ۳۲ یرب ت

 اس لوا ند ا یاہقفو ندنیدحم و الع ریهاشم

 AAT ؛شقعٍا تیاور ند رج نا بیعس

 .ردشعا تافو 2لا ینیدلوا ه دات A٦ و دن

 | یزط ھارا
 «بولوا ثاذ 9 یاس و اع ندنس

 شلپوس و دنیح طو

 دداا نایاش هعطد وش

 نا هربزح (هللادبع ن)

 9۵ ه زبط عقاو 5

°7° 0 

 ه"رنط ضرا لا قاتشمل یو
 یاوخا. یرقتلا دعب یناخ ناو

 اهب رتب ترفظ نا اضرا هللا قس

 فافجا قوشلا ةدش نماهب تلک

 CE كناتسدنه ۱ هاش ھارا
 نت دز ی هد

 هل رلس هیهاش لداع نالوا شمروس م در رب

 ءاشداب یصنکیا «بولوا یک درد تل
 - وا یساب كنهلالسو «ىلغوا كهاش لیعامسا نالوا

 كرل رات دنه .ردیورو كهاش یسو نال

 «هروک هدافتعا ر نالوا یشتنم هحارواو هنشاور

 ههیانش هرهاط هلالس هاش فسو هیلاراشم ایوک

 یهاشدا

0۷٦ 

 دا تقبس یرکز بس

 تا

 یناث ناخ دغ ناطلس یزاغلا وا
 ولح كعاف ت تردد «هدشعا یردارب كنب رلئرعح

 :بول وا بوسنم

 ندنف رط یسهدلاو «ندنفیدلوا ررقم یادعا هدنس

 رب نانل [ ندیحربسا یلناریا رب هنر «بولیراتروق

 -وا میلست هیبرپسا یسیدنکو ؛شفلوا مادعا هلوک
 - واو ؛شفلوا قوس هناربا هدنتفایق هلوک «قرنل

 د كمالسلا هیلع متح نا ل هتسیدنک ندار

 لئات هغلهاشدا هداروا «كرهدیک هناتسدنه هلیتل

 .رد وسنم هنسنح كر هلالتس و هدلاح ره .شلوا

 ندنطوقس كهاش لداع ولم یردارب هجر بحاص

 هنسس ۲ لا سولح هد نګ رات ٩۶۱ .هرکص

 ٩۹۵ ءهرکص ندکدروس تنطلس یآ چاق ر هلا

 لح هاشلداع ىلع وا ؛بودنا تافو هدنخ رات

 «بولوا تاذ رب لاسعفو روسح تیاغ .ردشلوا

 ام یک ولم دنه نالوا یراوشم وق ینتنطلس تدم

 ر هدهلالس وب

 جورب یبقنح بهذم هلا عفر یکلیعیش ندنساکلا

 كمك ییتابسانم هلرلیعیش كنس ەعب .ردو ندا

 دیعب ید یرلسا ربا نالو ت اکا ؛نوحا

 قره وا رد شم رک هلا هب ر

 یناسل ودرا «هلکرت یناسل یسرافو «شقا درنو
 (روناجب) یتتطاس کرم .ردشلبا ذاا یمسر ناسل
 .یدیآ ی رهش

aی رر | یاب هاش لداع ھارا ۔اشلداع ك والم  
 اس بسامهطو یورو كهاش لداع میها ربا هج را

 لتق هاش لداع ىلع یسهجمع بول وا لغوا كم

 لیخ رو ؛شقا سولج هتخ هد۹۸۸ ءهش رزوا

 بونل و هد رام هلرارادمح نالوا راوعمه تقو
 تاهاش را وا نت االس تکل روم هدج
 تحاص . رفع ا طبض کلام رثکا كلو یرکسع
 ۱۰۳٩ یرکص ندکدروس تموکح هنس ۳۸ هجرت

 انب فیرش عماج رب لیکم .ردشخا تافو هدنخ را
 ناتسدنه .ردنبزمكب دیس هب رت یک هدب راوح «بودا

 روظنم كن وب هش رف مساق دمت روهشم ندنراخ روم

 هلیاونع « هتشرف مرا » «بولوا ندى راهدن دفیطل و

 .ردشم زا هلا كنون یحرات نالوا فو رعم

 کم ( س نیدلاناهرب ) و

 نرف ین وا ادل هرکم و مهار

 1 ۱۰۲۶ تولوا تاذ ر ندنسا رعد و ا یر

۳ 



a ۳ 

 ر ب أ a تا

E 2تاقو هدلاح ییبدل وا زواعم ی  

 اعشا او ید اصق رباد هنح دم كناورش . رب

 : ردن دنسهدیصق رب تي ییارب وش . رد را

 قرا مقسلاب نم هللا قرا ال
 ىنمقسا هنم ظخ مقس قشالو
 ابیهتلم هتم دخ رج افط الو

 یتقرحا دصلاو اةجلاب نكي ناو

 ۱ یودع ارت ] 9

 | یر ی فارع ےک
 یح هداز یریپ |

 کا را ںیہ ل بم تمصع مهار
 ۱۲56 .هلبا هیلع بنارم عطق لوصالاع «پول

 اف لوطاتآ هد 1۷ و «یسیضاق لورا ا
 هنتسایر فراعم سلجم هد ۱۲۷ ۰ و ؛شلوا ی 13

 یحد رد ثنل و الامی ر یسهنس ۲ «قرهنلوآ نی

 2 یار ۳

 « قاع قاصسا وا» ]

 . ردشعا لاح را ینوک

 | راطع ميهار.

 دام « فارص ن مها ربا »] . ردق و رعم یجد هد

 نیسح ی میسهاربا محیس (

 فارص نب مهار ۱ (راطع

 [ .هلروپ تعجارم هنس

 | لی ما

 ی ن دن نر
 ی ۱ یولع مهار

 ترجه .ردفورعم هلیبقل قوص (بلاط ىبا نب ىلع
 ها روهظ هدرص» دیعص هدنح را ۳۲۰۱ كن ۵ و

 ییدتا قوس كنولوط ناو ءطبض یتیرهش انسا

 هب رس یحنکیا رب «هدهسا شعا بولغم ی ع

 ؛شجاق یرعوط هرلحاو «بولوا مزهم ندنقرط
 ی(ننوعشا) «هلد وع هدیعص هنن هد رات ٣٣۲و

 شد رف ۳ مهار ا» ]

 م دج )یو اه » ليقع

 «بولوا بولغم هنب هده راح نالوا عقاو هلا ی
 «هد هسيا شقبا الیتسا یتهجواو ؛شق هنتهج ناوصس
 تمواقم هرکسع نالوا قوس ندنفرط نولوط نا
 اجت یرجا رح ندارواو ۰ (باذیع) «بویموذآ
 ۔ رط یسیلاو هکم .هدلاح ییدنیک هیهمرکم کم هلزو"

 تدم رو ؛شلردنوک هنولوط نا :بولیوط ندنف

2 3 

۰۷۷ 

SESEو  

 ر با

 «قرهنلوا قالطا «هرکص ندق دل او ۵ دن سالح كنون

 . ردشعا تا و هدارواو ؛شلکح هب هر ونه هنن دم

 هلا دبع نب مهاربا» ۱ ۱
 ارح هنتسهدام رب | یولع ميهار

 | ار و
 HE (یدامت ےھارا نی ۱

 ( قشەد نیدلا داع ن

 - وا ندنسایداو الع یرعه نرف ۳

 وفحم «فصتم دلتغالبو تحاصقو لضفو لع ءب ول

 ات ۱۰۱۲ .یدا تاذ ر ارآ سلو قوح یاظ

 . ردشغا تاق و هدنح رات ۱۰ ۰۷۸ ءبوغوط هدنح ر

 .اعشا هلج هعطقوش «بولوا یرعش سیلسو فیط)

 2 موش فو

 جعتاو هلال لضف قثو

 ةلزا مه دتسشا اذا جراو

 جرقلا لوا مهلا رخاق

 هرس دام ¢ یابسک نا »] اع ۱

 [ .هل رو تعجارم ]ی ید مت

 و

 مهارا قاصما وا) |

 E | یطانرع ھارا
 ۸4 ءبولوا لضاف 7 ندنسالع سلدنا (یط

 اغ هللادبع ن مهار ۱»]

 تدوع هنس وا دهن و «شغ | تحایس هفرش هدنح را

 تافو هدشکارم هج رکص ندنح رات E ءبودا

 . ردشعا

 ! | یلازغ میهاربا
 یون نع میهاربا

 ۱ ام « یطاص مهارب ,۱» ]

 , ی هس هد

 « دوعسم ن میها رب اد |

E RAN 

 2 ما غط قوع ۱ ۱

۱ 

 هصق ضعب نشو (ایقتس ز) و (ه رکسد) هلح و رخ

 .یدیشعا طبض یرلهعلق و
 E ارا وا و تا وا یسهینک |

Eجد هصاع یہشا ؛بول ۱ یر  

 ۰ ردق و رعم نیطسلف «بولوا ندع یارعش ریهاشم

 ؛شغوط هدنحش را 46۱ هدنرپش هع یک هدنلحاس
 تئارفو دا ندرت تا كیاروا «هلتلح ر هماشو

 دم هدن دم تدم كرریک هدادخ ی رکص ندک دتنا

۳۷ 



 ر با

 راديو هہ> دمو ا تماقا هد هيما ظن هسر

 هثب راف رط ناسارخ هدم .یدینشو تریش هدنهظن

 هدرلا روا و «تحایسو رود تفو لیح 0 «بودیک

 سس تور تای شا تاریشوا تا بوک

 ۔انح «بودا تاق و هدل و هدنګ رات ۵ ۲ ء «نک ا

 لح هعط وش E EE نفدو لقت ےب یسهز

 ۰ ردد راعشا

 رورغ ةوسحاق ثكلافصام ذخ

 رويو ةرات لدعی رهدلاو

 رونلا اپفو ةقرحم رانلاک

 طاق فيلا "تقوا نار رداب
 ريما بابشلاو شيج رععلاو

 «ندنغی دل وا شخ | ك رت یرعش قله رآ رب هجرت بحاص

 یدیتمر و باوح 3 دعطد وس هرلنار وص ییدس

 ةرورض اولاق

 قلغم یاودلاو تعاوبلا باب

 یدرغ ميرڪ اکو: دالسلا تلخ

 ق شعب جم الو لاوتلا هتم

 یون ال هی 1۱ بتاجلا نسمو

 قرسی و ی جک هيف ناخو

 وا یاعا 0
 7 وبا یسهینک | ارا

 ی ا «بو 3

 . ردن دنس هب رق (یتشیغ) عقاو

 لپس لنت واو ندع دیس ۷ E توقع وا

E NEEL 

 تلف رعشلا ت رج

 شاع ۵ +
 ی

 بول وا ندنب دحم یالح

 .ردشعا تیاور 0 رش 0

 را عقاو هدنح رات

 نرد رز وا کلم اتش

 «بولوا ندنساک یر به ] لاف ا

 ینیدل وا رمقف تیاغ هدنن ابش . ردیلغوا كلاتف روصنم

 هدا نونفو مولع ا هل داجاو دج لاک «هدلاح

 .یدیا راو یار س قو ج كب ندرداول «كر
 ٤ شع ازق ینتبح كندلج «بولوا تاذرب ك زا و فی رظ

 ك .«هلغغوا یئاسل تقالطو هدافا نسح هداعلا قوفو

 روهنشم .یدا راشغا هدافتسا ندنسدنک هبلط قوح

 .ردندنس هبلط هلج ید یسشنان 0

 .ردراو یرلحرش شعب ردنا تلالد هنن رظن

۹۸ 

0 " 
 تفد ادع چ

E 
 تافو لر اب ۱ هدلاح یییدل وا زواعم یس

 ا

 | یناسرف میه ناسا ارا
 [ .ها روب تعج

 هم ا « یاس

 مهار »]

5۷۸ 

 . عاش رپ ننفمو مع
 ءرظانملا لجال یرازف ۳

 ییدتا ماود هنسلع كيلاط یا ن سابعلا وبا یضاق
 ضعب یواح ییازمتسا هلماظع ءایبناو قحبانج هدهرص

 قارحا كنسهثحو بلصو لتف .هلغق
 لناونع «ناویطا ءویح» یرسد یغیداوا شلدا

 :رودا ناب هدنن اتک

 الفلا یناطعلا دج ن 1 یراخلف در
 «بولوا ند تيدع یالع ورم (یذورورلا یر

 ۳ هدناه وفن

 0۳5 .ردراشعا ِتیاوز نیئدحم قوحرب ندنسیدنک

 .ردشعا تاق و هدنسهعفق و E با وح هدنګ راد

 هاتعسا وا»
 ۔ام « یدابازورمذ ) ا ۰1 یدابا زورهف مهارت

 ۳ هل روي تعحتارم درس هد

 1 اق 7

 | ناییق مهار
 هح ودم فاصواو ه دیج قالخا «ب ول وا نسال اا

A 

E هل روی تعحایم هنس هد 

 ةاعما وا »

 دعس و ندنحاشم ماش

 ند رلشاد رق OS رد «لغلوا فصتم ها

 رد ندنفیدقارب نیشن تسوب هنرب «بووس هدایز

 هعداحم هدنرلنب هل راردارب «هرکص ندننافو كښ

 ؛شجاق هقشم د ندنسلم تابببق هلکعا ر وهظ

 ؛شلوا روا تدمرب «بودیک هشرش چ هدعب و
Nبو اخر و ام هاچ ِ  

 ندقدشیراب ها رلرداریو ؛شلوا زعشیروک هللا هسیک

 . ردشعا تافو 1 ۱۰۰۸ ی رکص

 « یشرق ناکا وا» ] ۳

O TE 
 ناببش 0 ےھارا «| ۱ ۳ ست ۱ ۱

 ۳ کر دی ہسم رو
 7 ) ¢ یییسبم رد ۱ ی 0 0

 ۳ تعحام

 » یدنفا م میها 0

۱ e ا 
 (e ۱ ینامهرق مهار ا ام و

 ن دمت ندن راکب نامهرق ۳

 تر هلک لع یسهجمع «ب ول وا لیغ وا كن دل ءالع

 ۔رلشخ اطبض ییامهرق اب ایصع نالعا هن رد «كرەشل



Eر تا ` ۱  

 عوج ر هرادتقا عقوم هر یردب و 1

 ناطلس بول وا خلع هجرت نم ش

 شثا جاود زا دقع هلي سە راشه كن رلترضح د 2

 هتک رح یشزاف هبلاراشم هاشداب «مدلاح و

 .یدیشلو ع وقو ه رام هدن رس كردا تأرج

 غار دالوا یتلآ بود تاق و هدنح رات ۸۰۹

 ۸ . ردشلوا قلخ كب قاعما نالوا کوی 3 درب وپ

 (ناخ رو نی
 بول وا یلەنسوب و ]دا ميهارب 3
 فلک ر E «هدلاح ینیدل وا تاذ رب قتمو دهاز"

 شو ؛شعسیروک هلخحماشم ر اک ك رهدا رد رود "

 رب هلا قلتو ذخا ییدیماریپ تشیرط ندسیمور دمع

 »و

 2 رهدنا لاقتنا هصم «هرکص ندتماقآ هدنیمرح تدم ۱

 رهش كل رصم هدیه و .هکعا تموادم هره زا ماجا

 (لبلاةعلق) تيا «قرهنالشاب هغعشال وط یر دب و

 هلکلیکییا < ؛قرهحآ ناکدرب «هتماقارایتخا هد هبصق ماه -

 وا هیمس زارق هلتسانم وب و ؛شمالشاب هکعا لاغتشا
 ت

 هعند ضعب .بولوا ندناهتا لاحو هبذح .ردشغل _

 صوصطیلعو ىلضفو ع اذهعم . و زانای مد زار

 هیکح لاوسقا قوحرب «بولوا یسهر ندفوصت
 مالمل خوسشلا ق بولقا در »و .ی رد 8

 ۱ قلعتم هنوصت هنن و یسهلاسر رب لناونع « بویغلا

 | هدنخ رات ۱۰۲۲ .ردراو خد لئاسر شع کید <

 نفد هدنسهر ریزولا باب هدرصم «پودیا تافو
 .ردشفلوا |

 لس و ۱ یلومطبش مهار 3
 ف راعو دهاز درب

 تشرط ذخا ندنخش یسهواز اشا نطصم .یدا
 0 هنن دم 0 هرکس ندکدیا 1

 ار «ك ردیعا لوبق دق دص ندهسکو شل وا رواجم

 نلیردن وک RE ندنفرط م هددنس چ وا ۳

 كنيجاتحمو ارقف اءاد .یدبا ترابع ندکلموک رپ
0 ۵ 2 

 «قردالپوط هنفارطا كشن وبات ارقف قوح ۴1 هدنن

 موب لک یساللج «هدقدل ر وص ئیش «ندن راک دتبا البواو ۱

 ۱۰۱۱ .رلشقا ناب ینکیدلک ندموحم كن رلهقفا "
 ردوا نفد ه دیش «بودا لاح را هدنخ را ۳

 | O راصق ےھارا 3 3 « راصق دواد ن مهار ۱] 3

 نکد كناتسدنه ۱ ات بطق 4
 عقاو هدنس هم طد

 .هلالس هیهاش بطق نروس تموکح هدنسهطخ كنلت

 كنءروکذم ةلالس :تولوا یهاشدا یعحوا كتس
 AV ریو TEE تک لق نالوا تاپ
 یافو كهاش بطق دیشج یردارب دیره خیر
 یلغوا نانلوب هدنشاب ید تلود راک! «هتترزوا

 كنردارب هلوا «هدهسراشقسیا كتا سالجا هت

 نالوا شبام هنیدزن كنسهجار (رکناجب) ندناظ دب
 ینیربخ یافو كهاش بطق دیشج «هجرب بحاص
 هنن رهش (هدننکلک ) نالوا یراتنطلس رک «هجلآ

 ۷۲٩و ؛شمروتوا هتلوروم تح «كرعدا باتش

 «قافتالا ليس ةيمالسا كولم راس كنکد هدنخ رات

 واو ؛شءرو یشراق ه(جارمار) یسهحار رکناجب

 رار قاط رب جد ندزلهحار کید ناو هد رلف رط

 تموکح هلتیقفومو تیبلاغ هنس ۳۲ :یدیشعا طبض

 تافو هدن رخ الامير یسهنس ۹ ۰ هرکص ندک دروس

 راد ج هاش بطق لد هع لغوا هنر .بودا
 هنتسنح ناکرب یبهلالس هیهاش بطق .ردشلوا

 تياغو تبهذدلآ یس دج ر بح اص «ب ول وا ب وسنم

 .یدیا مدآ رب كافس و برشع ریت

 4 )س ج )

aفیطق ینیطق  E 
 لئاسم ضعب «هلغلوا یحاص لوط دب هددیعرش مولع
 یواح یهرظانم هلا E E میس و رباد دب هيع رش

Eید یسکیا كرلنو .  

 یرڪه نرق یعنوا «بولوا ندنبهذم هیماما
LAE 

 « کنوق یقاع»ا ونا » ,|ینوق میهارب

REE۳ هل روي  

 Es SEG یریوق »| ۱ یر وق ھارا

 [.هلروي تعجارص
 نایفس نا ن-مها ب۱ ] ۱

ERA,هل ش هدام ¢ یارسق و ی  

 - ام « یسف قاحا وبا »] ۱

 ۳ هل روی تعح | رم هنس ەد

 هرواشخ یهدنراوح و واش | ی ۳ ھارا

 یرواشخت مهارا «هلغلوا ند ۱
 ۳۳۸ بوك وا ندنن دمو اع 0 . ریلید ید

 .ردشتا تافو هدنسا ۳ هدنحګ رات



 ر با

 « یرک قاعسا وا 1 یربکم ھارا

 [. هل ر وی تعحایم هنس هدام

 ا ا یایمرک مهار
 هنسیځکیا نوا كنب را هد ۱ " ۳ ك

 [ .هلر ویب تعجارم
 « ريهاجلا وبا » ] اا

r 7تعحام هند ام یر  .| 

 نارو ندنشاشم راب | ینشلکم ھارا نا ند اشم اشک

 ا هدنطسا وا ی رک نرو نک زوقط «بول وا

 ا یزد ین ساب درد هاو یا

 زوغوا نالوا هغللا عضاو هدیکرت ناسل هدنطب لا

 ادحخ دم ر لدتقن رط

 هب لع ماما ترمضح ندنفرط یرهدلاو و «ەباتآ

 رو میلعت و تك رد ت دم 2م . رول وا یپبنم

 2 هک ه زب رهت هرکی ندندش و هدنحآ یسهب

 -دخ یتشور رع هدد ندنسافلخ ییولخ یارحش دیس

 نطاب رون هلیتلالد و داشرا كیاذ و و شم رک هنتم

 نیشن هداج” یرکص ندکدتا هب ونعم تالک بسکو

 هلا روهظ ی وفص لیعاعسا هاتس ,«یدیشلوا داشرا

 هجرت تحاص «هدنکیدتا نالعا یدیعیش هدنارا

 دمو كنه رهاق «ك رهدنا ترلاخ او و رس مد فلک رت ینطو

 زواب .یدیشغا تماقا نر اتیآ هدنلحم مات قطصما

 یار دنا وک یرصم ی رح ناک ماس ناظلتت

 تیاعرو تم رح هداعلاقوف هنن رلتمضح مس «هداتنا

 شو رعد لع کس راق هندن وه :EU ھا

 ناد هدنګ را ۰ .یدا رلشلبا كيلو هبه

 ESE هد روک ذم لع هلیس هب اعا و دادما كابو

 ردا لاکا هدنس هنس ۱ 2 رودا ترشابم ات

 | ظعو هک «یدرلشلو تربش هد هح رد رب هدن راد سصم

 ۱ دح كندارا بارا ناد لب وط هن راسلج زی تصدو

 | نايلس ناظلس یواق ه در .یدیعو و

 ساما ییرلمودق NS ندنریدنک یرلتح

 سلجم «بولک هلوبناتسا هدنخم رات ٩۳۰ .هلکعا

 هداعلاقوف «هلفلوا لخاد هبیهاشداب ترشح صاخ
 ٩۹۶۰ .هلئدوع هصمو ؛شلوا لئات همارک او زازا

 اوج یراهواز «قرهلوا نانح مزاع هدنسهنس

 هیلقن مولع .ردشملوا نفد هنصوصحم ةبرت هدنر

۵۸+ HE 

 هلاک دح یک یرهینطاب لاوحاو تاماقمو تامارک

 هنس یو » كنیموریانالوم ترضح .یدیالصاو
 ندتب كي قرف هل اونع « یونعم» «قردلوا هربظن

 و تا اا تا باكر ترابم
 یاویدرپ هنافراع «یسهربظن رب هنس « هیات هدیصق »
 . رد راو یراهم وظنم ضم و

E atیرجه نرق ىج رب نوا |  
TEEنع «بولوا  

 با ی و ملل ییدلوا لیلحب لصا

 لخاد هنشرط یلاوم كرلک هتدامسرد .هرکص

 هدعب و" ؛شلیا لیصحم لاکا ندنامز یالعو ؛شلوا

 هیلا یوم «بولوا داماد هنوسروط ن قابلادبع یوم
 دل یار ا اوا الم نمم
 یس رد را یاس ولوا یسردم هیف وصابا هدنندوع

 -اق هکم هدنحش را ۱۰۳۹و ؛شقث هبلح ,هلکرت

 «نکر دیک ههدج ارک لدرصم «بولوا یسیض
 ا تاتو ات ورم توسود ندیک

 و ۱ ییاروکے ھارا
 ۔اعا كنب رعه نرق ىج ر 29 ۱

 ۱۰۲۵ بولوا نده دننشش جیاشمو ندنسالع مظ

 د ا هرز نیش هد راد
 :ندنسالع كراروا «كرهدیک هرصمو ماش نوجا

 ههرونم ۀشدم «هرکص ندکدشا تئارق و ذخا

 ید نا لک الا واو و هناوقا لس

 هبوالشاب هسردن «هرئص ندک دنا لیصحم لاکا
 راد «4غملو ترش هات رب رقت نسح و هل یلضفو ۲۴

 هن ر هفت ۵ وفط لع بلاط قوح ر ندهدیعب

 - وا ییافنصم هدایز ندددع زو .یدرارولاوا عج

 ا
 رب هنس « هیسلدنالا حرش » كنىديصق هلیاتک مان

 سا ربثلا » «یحرش هب « هیاجرح لماوع » «یسهیناح

 لک دل و »9 < ساسالا ى سابتلالا فشكل

 حرش ف ح ابصلا ءايض » <« دیلفتلاةلثسم و بحاو لوا

 مامالا لوق قیقح ىف ىلجلا لوقلا» «« حاورالا ةعهب

 لها یالک نيب قیفوتلا قيقحم » ۰« ىلع ن نیدلا نیز

 دیح و یا لیسلادصق ) Q> قی رطلا لهاو مالکلا ۱

 روکشلا باوم لا » «« هدیقعلاربس » <« لیکولاو قحلا

 بی رعت سمشلا قارشا » > نو لاوسلا نع | طلعو فوصتو تیدحو رب سس صوصخ |یعو هد

 علا کو ىلارملا ةغلب « C> سما تابلکلا ۱ ید لضوو ۲ «بول وا یحاص لوط دی د امال



9 
 19 را ا

 قيقعب طیعلا ءال الا » «« مالکلا لسم قیقح+ مال ا

 « طیرفتلا و طارفالا قرط ىت طولا تک
 ««ىنلا ىلا ةلسرملا ةفحتا حرشب یزلا فاحت »
 كاسف» 4 راتعا ینلا ثیداحا یارا رالا كلاس »

 لحلا كالا » <« ا قلخ ةلثسم لا دادسلا _
 برض مكح ف هوالا نسح » «« ىلولا عطس کع ف

 « فلسلا بهذم قیقعب فلاحا فاصا» هب وتلا 3

 هدن رخ الا د یسهنس NSN . رد رارنا ییناونع

 .ردشعا تافو ٩

 نرو. رز لوا دارت ۳ ۳ 3

 ۳ یر ۱ یامل مهار تب

 یحاص یلوط دن هدمالک مع و تیدحو هقف تو

 ی ید ندئش رطو فوصت < یک ینیدلوا

 ندن راهظا ًاعضاوت «هدلاح ینیدلوا یتفارش كنسدنک |

 هدافآو سيرد بویقک هب هسک .ید ردنا عاتما

 لضف لاک «هدلاح ییدتا تاقوا رارما هل فیلأتو

 دوش هدندنع روما ءایلوا ییالوط ند راقو و نافرعو

 یتعافش نوجا قح یاقحا «بولوا لاکرب یتیٹیحو
 رانالوا یالکسشم هذهیعرش لئاس .یدا ع و

 یسدنکو ؛یدراردیا تعجارم هنسیدنک ندفرط ره
 رباتکعفان مغاط رب .یدیشلوا یتالکشم لالح كموع |

 - ردا تبغر هشیراخاستسا شکره هوا فيلات

 «دیح وتلا ءرهوح» واد هدا یرب ندهلج و .ید

 Rr نانو یدشرم هک هر ات ما

 ك روا

 .« هیمورحالا ظافلا ی » : رد رلن وش یرهجلْشاب

 رثالا بم محض ون ر ف رظنلا هه زن نم رطولاءاضق»

 لفاحلا ةعهبو لئاسولا لاجا» <« رعح نا ظفاعلل "
 یوتفلا لوصا رانم» .« لئامشلا ةاورب فرعتلاب

 لئاسم ف ناسا دقع» : « یوقالا ءاتنالا دعاوقو !
 ««ناخ دلابرش بانتحاب ناوخالا هحصن » ؛«ناعضلا

 هب ردلادفحصل | باتک » «« لیلخ سصتح ىلع هیشاح ۲

 ندرلنوب .«لوسرلاثیداحا عماوج دیناسابلولیبا لک |
 ید هسیا شمالشاب هنیرب ریش كانك چاق رب اهد هقشب ٠
 را لا یو ازا فرم هنر ۱
 - ذم نرق هلیاونع « یشاعلا نرقلا نم كردا نه کک

 فیلأت هلاسر رب عماج ینجارت كنیریهاشم رۈگا ق
N5یددوع ندعح هدنح را  

 کید « واک ثم زاد هدهکک رب : های رات اور 1

 .ردشمامدل وا

E2 ردشعا ٤١. 3 

 ر با ۸۰۱

 «بول وا ید یس هب رعشس تعیبط .ردشعا لاح را

 دم تس یا وس نخ او اد لزوک ضم

 نم

 لبسلا ىب تقاض دف قلخلا مرک اب

 لیلا ىنع تياغو ىمظع تقاضو
 هب رب_یتسا دع نه دحا مو

 لسرلا عفشدسد هب محد ای و بس

 نفر فسا ی 3
Z7بول وا ل رج حول 2  EOE 

 هد رهلک هب داعسرد «ه رکص ندک دا .E لاکا

 ٠شوا ین واعع ثئیللا وبا یوم یس ردم هیف وصایآ

 كاس ردم ه دئس ەس ردە حافرب كن هن رداو كتا هدعب و

 كس ردد دارم ناطلس یک هداسینغم یه رکص ندکدتا

 ولج كثلاا ناخ دع ناطلسو ؛شش وا نییعت هنس

 اوو ۰۰۳۲ هدنش

 و کیش نم تیدطاراد ییدتسا

 هددس ردم وب هنس نوا نیکد هننافو «یقرهثل وا بصز

 رب لضافو ماع
 و ربسش و تبدح ص وصل ىلع بول وا ثاذ

 قره وانتم هدمالک ۳ .یدا یحاص ی وطد هدمالک

aرب لزوک هلیئاونع « دناقعلا عمم كلس ىف دنا  

 ed لمعر یا دن هان کوو ا تاغا

 قلعتم ه ریسقت . ردشا

 ؛شلوا یسضاق هسور هد ۱

 سیسات كناساب نانس

 . ردشل وا لوغشم هللا هدافاو سی رد

 یتاقیلعت ولئاسر قوحر ید

 دنتم هلع ید یتفعو یوشو عرو .ردراو
 لا را هدنس هج اید ,یسهنس ۱۰۱6 .یدبا بش
 .ردشعا

E 
N TN 

 كنيد ول نیطالس نالوا شمروس تموکح هدنراف رط

 .ردریخا ٩۱۵ یردب هدنسهدعقلایذ یسهنس

 هت هدهرکا «هنن رزوا ییاف و كنید ول اه دات

 وا تم وی 9 ؛بودبا سولح 0

 اع هلهاشداب راب نالوا ند هرو هلالس هرکص

 هدنس ۷ كنبجر یسهنس ۷۲ بوش رک هب هب ر

 لهدو هزرکا «هلغلوا بولغم هدنعقوم (تب ییاد)

 : تلودو
 هدیلهد هنتس رب یدول میها را «بولو ماتخ هد وا

 | ءهرکص ندنماقآ ٩۳۳ .ردشا تافو هد

 مک هتطیض ا كن هروع تلود ید



ِِ 

 2م تلود و 1 ا

 هل | یدنفا دیعس A یدح وم كتعابط و

 فورح تولا تضخر ه دنګ رات :ABTS رم

 -رب دصاب یقتغل لوقاو لوا لاو شم رب دشیا كح

 ند هیت ال «بول وا ثتاذ ر نفته و ع یف

 تاضویف » «« مال ماظن » ۰« یخ رات ناغفآ » مرم

 .ردشعا سن و رب رخ ۱ ضعب یا »¢ هیسطانقم

 : رکشل وا عقاو هد ۸ یافو

 رم دا « هلل يتم »] | قتم ۱
 ا

 ۳ هاب رو تجعح

 ا هر وت مه ۱ ۱ ۱

 بار | 9 بوذج ا

 اب نک هنیلا .ردشغا تب هلحاشم رابک و

 لواطو «ینید ردلاچ لواط «بوربو هری واط یهز
 ین د عاب در د تک هکت وب مهاربا یا 3 نک رهنلاچ

 ۰ رد وص

 . | یدا ارا ۱ ا نوا تماش
elمادرش ال یر نرد یداسم  

 یدادخاو 11 .یدا تاد 7 تیداو لضاف «بول وا

 دل وت ه دقشم د یر بول وا یلاراح لصا نع

 قرد بول وا هدن رل ران ۱۲۲ ۸ یدالو . ردشعا

 جا ندتسالع هرطعب كماشو «شقل وا هی رب ندلفرظ
 قرط <« ردلک در داعش رد «ه رکص ندک دا تئارفو

 یل «ه دشا ب مک كب ولس هب یلک

 تافو هدنرلشاد ترد یکی هدننکرا ۱۲

 نالوا قو رعم دل _یسا ۹ یدام عرات»

 لناونع ¢ رڪ اا نرقلا نایعا ى رردلا كالس «

 لیلخ دم دیس لضفلا وا یستفم ماش قلوم كاثک

 : ردیس هعمع كت دارم

 بول

 «یدهسا شا ك

 ودا

 وا ید یس هب رعس تعیط

 : ردندن راعشا هلج هعطق وش
 لصو بيبحلا رکا نم نا

 ساوس ولا دیاز هاتضم دتع

 مو
 سس الا بح هام نم لیحا وه

 گز نوا دل رمود

 ۱۳ یادی نا ۱ ی وسح سم ما
 كن رهش هيف ونه هدنتش رات SS «بولوا نادم

 | ندکدتیا لع لیصحم و ؛شغوط دنس (موحم)

oAY 
RG 

 4 ۳ ©( با

 هدافا و سب رد و شش وا ماما هد ره زا ek) « ه ردص

 ك طخ .یدا شف و ریو ایا تاقوا راما ها

 تیاغ .ردراو یسهیشاحرب هناتک مان « هاغلاح رش »

 رگ ندقاق وس «بول وا مدآ رب قمو مقتسم «فیفع

 ینیداقیط ینیراقالوق «هید نیسقتشیا هورکم لعفرب «نک
 هدنخ را ۱۰۷۳ .ردورم یکیدورو قباج و

 رد و ؛ شغل وابصذ هنکلیلاو س راف ندنف رط یرد

 .ردش ا تا و SENNA هرکص زار ندنناف و كن

Eهاشو 1  

 li لار ها را
 یورو تون لعاب ۱9 مس ۵

 ید ردنا صلح یهاج «بولوا جد یس هب ر عش

 سه نایلس یکاح ناشخ د 2 ۱ ۱

 ر
DE 7 

aهد هب راح شد هکعا طض یب رار  

 یک اح ± هدنح رات NA «بوشود رسا

 0 لتق برم كناخ
 «بولوا عاشر یدابود را یا

 ام
 شل وا م هنب رالغوا كناخ رفعح :ك ر هديك هناتسدنه

 -روع و لغوا ا رهاش | ازم

 «بولوا یورو كلكن

 رع راد

 FEE EEE ۳۵هزار
 ر دن واعشا دلج دو وش . یدیشکح

 تسر مشچ رد هاو تكتشخا لد ید "هک

 تسسرپو رجب رفاسم نم هم یرآ
 بجع تسيل لدب دا رک هدید زا

 تس رت-.کید ر هبعکپ برد هار

 .وزم یاعسا ونا »] /

 ام هنتسو دام ىز ۱ یدو رم ا

 [.هب روی تعج

 « یرقم قاصسا وا» ]

 10 ۱ یرعم ا

 | | کم مارا

 یر ه نرق یحر نوا كنەمركم ذکم

 (دجح ن مهاربا ن یسیعن)

 ید هی تی ESS ( ویبس و ا)

 . ردف و رعم

 .ارفو باسح بول وا ندهیعفاس یاهقفو ندنسالع

 .یدا یحاص لوط 2 جد هد رست و تیدح و ضذ

 ۳۳۱ 0ا او سرد هدهمرکم كم
 .ردشتا تاقو هدندت رات ۱۲ ۹



 ۔اوم یرعه نرف یتنوا 9
 لصارع «بول واندنسیل | یوان ےہ هاربا

 الع شعب كنییمع هلدورو هداعسرد . ردیلهبالع
 كناشاب لاک نا همالع «هرکص ندک دا لیصحت ند 2

 اشا دمع رعب لغوا ناطمر مدعو ؛شغل وب دا

 و دنح راد ٩۵۷ و ءهبدس ردم ینیداب هدر رد

 .یدیشغل وا نییعت هنسهس ردم قورعم" هلیمسا رتسانم

 هد٩ ۰۷ ءقردنلوا بصز هنکكيتفم شودر هد 1

 «هنس هس ردم هب دارم که دهس و رب هد ٩۷ ۰ و شکن

 ؛۷۳٩3 .یدیشنلوا بصز هایم ایم ایا
 هدماش ندنفرط یرلتش» نایلس ناطلتس ینوناق
 وا ءبولوا ینردم كن هلاع دس ردم ناو سیاق

 دوجو یانفا هللا اتفاو هداقا هدارواو ؛شټیک هنر

 . ردشعا لاح را هدنرخاوا ی د ٩۷ 5 ك رهدیا

 « هوک رش, مهار ) ۹ ۱

 ا ر | دوصتم میهارپا
 ه دنیسا ( ریفرس) لصا«,ع و

 1 ۱۳ | یوصنم مهار
 ؛شقعا تعدخ هدنرکسع راسوه كندهسنارف «ب ل

 رلبوتکم ضعب هنرابانو كوپ نانلوب هدرصم هدعبو
 «هلکشود هنیلا درا رلکنا «بولوا رومأ» هکمروتوک
 دسنارف ندبس و .یدیشلوا یرادفرط لارق دعبایف

 میس ناطلس و ؛شلک هتد داعس رد ؛بویمهروط هد 7

 نافع نالوا شغل وا لیکشن ندنفرط یرلتشح ثلاث

 .یدیشغ وا هیمس روصتم مهاربا هلکعا لوبق

 ندبیقعت هددسیا شا تدوع ه هسنارف هنب ارخوم

 هدن رلف رط لاش كنا وروآ تدم رب .ندنفی دم روق

 ی ۱۸۱۰ ددالیم هدع و شا بج

 شرک هنتمدخ تا ك رهلک ها رآ

 تن نا وط ینیدل وا شا سیسات ت هتسیدنک هیلاراشمو

 كناشاب ىلع هجرت بحاص .یدشعا ا نم

 «بولوا رفتتمو راریب ندنسهشالربغ لاعفاو ملاظم "

 هدهسا شلعبهراتروق ندنلا ىيەقاي ۹ 4 جوک و

 .افس «بولوا راچود هرورض هدنندوع ههسنارف
 .زدشمرب و ناب |
 زسنارف هلیاونع « ناوو قلد وارا ناللوب هدنسهر

 _ كناخ روا ناطلس هدهسورپ هلال كہلاراشم اتا

 ادات كناشا لع لنلدهب »

 ر با

 ۔وص ر انف كب یلنلدهب هدناتک ینیدلوا

 هلیتبناسش و ضرع یکه داب وو «روبديا ر وصت هدنر

 .رو زاس وک یغیدلوا عج یخد كنغلن السم ربارب
 ار ۱ 3 ۳۱ 2

 EE UE وطنم ارا
aعا كنامز ۳  

 هعح هعفد یدب «بولوا تاذرب نیدتمو لضاف یسالع
 . ردشع |تافو هدماس قشم د ه دنح رات ۷ «ضشقک

 «بول وا یسینعم روهشم شش مهار
 صوصطالعو هلس امز راکا ربا هیسابع یافلخ

 شم زای هح

 داونو عیاقوو ارجام نالوا هلا یدسهم نب ےهارا
 ندنسارک ناربا لصانع یرد .ردروپشم ینایاکحو

 ۱۲ ۵ هجرت بحاصو ؛شعاترعه ههفوک «بولوا

 خیر
 وا دای هلثتسن هروکذم رېش «ندنکیدتنا تماقا هدلص

 .ردراو یرهش ید هلیمسا لصوم عدن . ردهدقفل

 نلکید سس كنلصوم مهارا لوا كا ندافلخ

 هلن کلااز اک تن ار دلوا و وی نی یدهم

 ا اال هدتیی رب رفتس هراعشاو هداناع انا او
 هک لم ید هرکص ندنسیدنکهدمالسا ملاع «بولوا

 (لزلز روصنم)نالواقیاق «بودایغتیسدنک . ردشه

 سلم راضح تقو ییدسا كالبرم

 - وه هدب دم تدم «ب وغ وط هد هف وک هدنسب رد

 هیشغ اداع

 ۔اج رب ینیدلوا شتا قشغت دیش رانوراه .شمریلک
 یلصوم میهاربا «هدلاح ینیدلوا نیغراط هلیس هیر ۱
 هاش مات ( فنحا ا كنيکمر رفعح هدن ر وضح |

 هلا نالا شوخ یی کیا ینیدلوا شقلیوس هدابلوا | ید یاسا ند «بولوا لخاد هنب رکسع مظتم
 لاحرد هک ءشلوا رااتم ردق وا نوراه هجیوقوا

 یسدنک ك رک هراج لرکو ؛شعسزاو هلا هب راج

 كو « (لزاز) نالوا قرافم ريغ قیفرو هههارا

 هب رعش تعیبط كنهج رب بحاص .یدرلشم ربو رلناسحا
 ینیدل وا شان وق هسحم هال مات دهم «ب ول وا یخد یس

 ۱ دید راعسا ةلج هعطق وس ینب دل وا شلیوس هدلاح |

 موعلا یعارا ليل لاط الا ۱ هرزوا هد دح لوصا اعوب كنب رکسعو سوا

 الیقث البک قاسلا ىف جلاعا

 رایدساا امشو ناوسهلا رادب
 الیج ارمص فسا اپ ماسا

 هاخ رلا .دنع ءالسخالا رنک

 ال بلق مهارا تسسدح اف

 الیلخ لسیلخ نم ای الف

 .اهو یوم یرللغ وا كن هفیلخ ی تنسح 5



 دیبا

 غن هران وا اهدرب «ب ولوا یا غن هدنناب كنور

 . ردش راقمح ندسح « هل دهعت ثم هغا رکیدو ۸

 دا دغب لع جوف هدنسهنس ۲۱۳۲ هرو هتناوررب

 ۱ ةاحا لغوا

 « یلص وم ندلاریهظ «]

 1 . تعحارم ۵4م و

 . رد دارعش ق ,ردشعا تاق و هد

e 
 یصوم مهار |

 یسن ةلسلس «بولوا ند هیعف

 یره نرف یخ رب نوا
 .اش یاهقفو ندنسالع

 هب یی ایش رکب وا تن

 یفوصت «بولوا ےس رب لوقمو یس .رولوا یبننم
 . رد رد كنيلصوم نج را دبع نالوا روپشم هدنایداو

 .ردشعآ تافو هدهرونم هنندم هدنسهنس ۱۰ ۵

 رای ید ی
 وا ارا

 ادا ريهاشم کر لرد 0

 رداون و رابخاو لاثم
 هلیسهدایز هدننس یسابداو الع زاعح .یدا

 ا قوحك بول وا ندنسا رعشو

 یظ وفحم

 ۱۰۶۰ .رلیدا لئام هننبک یسهلج «بولوا لوبقم
 هر دعا تاقوا هع و رک ندنح را

 : رووا افتکا هلداربا كنسهعطق وش وا

 ىلاعت نمل نبعصت ال الا

 اک افح نم دا دولا دب الو

Nsاقح كياع لاجر ل  

 اکاذلثم كل اوري مل اذا

 نرق یجنکیا نوا كماش ۱ ا و
 بول وا ندیساطع یرمه و

 عماج هدنندوع هبهبروس «هلا مولع نا هدرصمه

 ۱۱۸۱۸ ین دا lt og ظخو دوم
 4 لص وم ےھاربا»] بک

 [۰هلبرویپ تعجارم ید هنسیج> وا كنب رل هدام

 | ازریم اا

 .ردشعا تافو هدنح رات

 هن راهدام «ا زره ےھاربا»]

 .هل روب تعحارم

 )شاه , دلانا
 2 نصم پس ا نو ر ھا

 یر نرف ی زن لا

 داو رتسش «هدهیلش و هیلقع مولع «بولوا ندنسالع

 یرد .یدا یدرف كنامز هدنایو یناعمو تای

 علوا ندالع رهاشم ید نوی یسع ن د

 تئارقو ذخا ندالع ETE نیو ندنسیدنک

 ۔هہبصو نوھ لرصد دعص ه دننګ رات ۵٩ .یدشعا

 : از دعا تافو هد ۱۰۱۷۹٩ و «شنوط ۵و دنس 0 ۱ رج

OAS 

 قوج ك

 E AS « «یک ینیدلوا ییاتکرب لو هدنفح

 یرهیشاح هیواضب ريسشو هن رلباتک « هي دل به

 هنح رش صبا لناونع «لوطا» كن دلا ماصعو

 .ردراو یاقیلعت هدهرلب تک ضعب و

A KT ۰ 

 1 ا ۱ هب وزا اا
 «ندنغیدل وا لز وک تیاغ یسادصو ايس بول وا ندننم

 وا هی هب و زات

 مهار
۱ جین

 

 ردف هی یرکیو ؛شعوط هدنسه دلب (تیتد) 8

 و . ردشا شاخ ا هدنعماح شات SN كنه رهاق

 هدننکلع «بودا تافو هدسنخ رات ۸

 - وا ندنهورک نیب وذج

 ه دنتهح قرش لر صم «ب ول

 . رد رب

 .ردراو یسهبرت

 نا زنا فو ان

 ll کک «بول ۱ یخ تا
 لصا نع «هدلاح یتیدلوا یهفوکیسدنک .ردیلغوا

 هلیتبسن یخ ءالغفلو بوسنم هنسببق منش یکه دنع
 ندنیمپاتو ندا فو الع یامدق .ردشلو تربش
 ترعه .ردشلوا قالم ههشیاع ترضح «بولوا

 . ردشعا ثاف و ۹1 كن هب وین

 ! | یخ مهار
 ( رايس ی ۹۳ اوا

 ندنسالع ا E اظن مهار

 تایپلاو ه دم ال ڪک گ بول وا ند هل رتعم ااو

 ندنن ر

 دام « رشا نس مهار ۱»]

 ۳ هل روب تعحارم هنس

RTEد هدهيلقنو هیلقع مولع 9 بو  

 ا هعلاطم هک تک قاشق هب هفسلف و «یدا

 هدا قیفوو قیبطت همالک 5 یهفسلف راکفا یتح

 لا عا نالوا دعاسم اهد اکو .نوحا كلج

 تحاصفو 6ذ ترثک ندننس رغص .یدیشغا رایتخا

 ندفالع لیذه وا یالک رع «بولو ترهش هللاسل

 بسک هدننامز كصتعم هفیلخ و ؛شعا تئارقو ذخا

 قوح كن هنسیردن هقلح «كرهدا ترهشو تیص

 - وا یسهجاوخ .یدیشمالشاب هکا عمج لع بالط
 هلا الع نیرمصاعم راسو هلا لیذه وبا روک ذم نال

 ۳ هدنخ رات ۱۲۱ .ردراو یر« رظانم

 یراعشا قیقرو سیلس .ردشا لاح را نکیا هدنشاب
 :ردندهلج وا هعطق وش «بول وا
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 را ات
¢ 

ELیدأوف رب غب یدک  

 داعبالا و نارجملا ىف تقرسا

 نيعا ةرايزلا كعنع ناك نا
 داوعلا ةلعب "یا لخداف

 تنحادا بولقلا ىلع نویعلا نا

 داسحالا لع اپلب تناک

 ا ھارا 3 ۰ ء
 ولم ن روس مکح هدتبج رت دجا ا

 «هدننابعش یسهتس ۱۰۰۳ «بولوا ندهیهاشمآظن ۳

 كنب رد ا یافو كهاش ماظن ناهرب یردب "

 نالوا یروما ردمو ر زو كنهروک ذمتلود هلیتیصو "

 روک ذمو ؛شملراقيچ هت ندنفرط (یوجنم نایم) _
 دنیلا نەرادا زوما هلیتقص کو (یوش 6

 رار هلاخ صالخا نالوا یرادرس كل رکسع «قرهلآ

 هجرت باص :.یدراشفالشاب هععا کلک 8
 ہلا یناث هاشلداع هرکصندکدروس تنطلس یآ " 

 0 كنه روک ذه هنس ده رام نالوا عقاو

 رش لفط ردا ىلغوا .ردشلوا لوتقمو بولغم _
 ۔اشماظن هلالس یوجم نايم «ندنشدلوا راوخ
 هدنشای ییا نوا ند دایآ تلود «هلیساعدا ردندهیه

 سالحا هنو ؛بلح یهاش زهاطن هاشدجا نالوآ 9
 ردا لعوا كن هجرت بحاصرکص ندوب .ردشعا

 .ردشمروس مکح هاش

 € لاتا مهارب ۱»]

Eهلروپ . ] 
 !(لاب ھارا

 < ( = ندلا ناهرب ) 3
 ا هر اف مهار و

 تاق و هدنخګ ران ۷۳۵ «بولوا ندش دح یالعو

 . ردشعا 23

 | قشو ميهارا
 [.هلیروپ -

 ۳ مهارت

 .ردشعا تافو

 هما فوقو یکه د هعونتم نونفو 1 + 0
 .ردشلو ترش هلیتحاصفو ترابم یهداشناو رعشو "

 یداقعاو تم رح هداعلاقوق هاذ ۳ كهاخ سابع

 5.۱۰۹1 ید زردی هراز انایحا 8
 .ردشتا تافو هدنخر

 دیز بیم نب مهار »]
 تعحام هنسهدام « ید

 وا ندمللا ءایلوا ریهاشم

 هدنح رات ۷۳۰ بول

 ند رح اته یالع

 دل 1 ۸۵

 N هو لات 1۳

 7 0 ا 1 دولت

 ولا یردارو ینیرم بوقعی وبا ناطلس" ندهروک ذم

 شا زارا نزار وا دم او امر دیش

 هد رلتم دخ كو كنا ملاراشم تلود اد یدالواو

 . رد رلشفل وب

 ی ۰
 بر با دو دب ارا

Bsرمهاشم بول وا لغوا ی ۸  

 یدنک «هلغلوا لزوک خد یسس :ردند ع یارعش

 نوکرب

 هدایز «بولوا لخاد هننشع مزب كنهفیلخ نومأم

 روصو یافعتسا «نوک یست ربا «ندنش دل وا شوخ رس

 ۵ کم

 .شم ردآ غن هدافلح روصضح یی راعشا

 وش ۸۵ «یدشعا ےدقت «بوزاب هدیصق ر «هدننمط

 . ردندن وا ٽي چاق و

 عسساو وفعلاو ءاطخلا بذذملا انا

 وقملا فرح u بند نیکی مل ولو

 ام ضعب سأکلا قم تد اف. تل

 وععلاو 2| یوتسینا اموتهرک

 PAE OO 0 | هسب ارا

 و

 تبصام هب E (هماتوا)

 «بولوا یسهدلب ر

 هدنیلاش ضرع ۲۳۸ .هدنرف كلغ یییدلوا

 لودح رب یعص هلعما و ید هددیعص س .ردعقاو

EGط ریس تب ول وار دوی یا  N 

 -س-.ردهزنم ولیک ۲۸ لوط ردا اورا یتسیحاو

 رو وا داب هما و هدرع نا هرب رج و هدطساو

 . روی دنا رکذ یداباز و رف جد یغیدنل و 4ب رق ییا

 دلش كنايامور ( ۲۳۵12 ) | لیار

 قرش كقالفا «بول وا ند را رهش ۰

 الغ ند کیو هد ناس لجاس تولو هلی

 .ردعقاو هدرزوا یطخ لو رسد ندیک هس

 .زدراو یسیلاها ۲۸۲۷۲ «بولوا یرکیم قاشس

 ید | عقاو هدلئام ےطس رب

 یک یجهلی هنلوا دع ندهی رح مقاوم «ندنفیدنل و

 . ردکلشیا كب ید یتراح نالوا هلیسهطسا و هب وط
 بول وا هدایز اهد لم هی وات تیمها لوا سصع کیا

 .یدبا هدننکح یر رب كراع نالوا هللا لوبناتسا
 قارحا ندنفرط راسور هدننیدالیم ران ۱

 یس هعلق و نیمه «بولو

 شوا طقاس ندتیبها نوتسب تقورب ندنفیدنلوا

 بسک ندیکی یر ندنح را ۱۸۲۹ «هدهسیا

 . ردشمراسات هکعا تیر
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 اد فا

 كنغل هفود لوس هداب (EberDacط) ۱ ار

 اص (خ اس وم) هدنعلابا (عاہام) ۱ 11۳ ۰

 ندن رلعت اب كنب ر بول وا WEE yy یدک هاا عبا

 هدنفلصتلا ل ر (راش) هلا (جابس ربیا)

 قوح هدنفا رطا . ردعماح یییاها 33 «عفاو

 هراسو ماجو تیرکو یربندعم «یرانامرواو غاب
 «هلغل وا خاص هم اس رس ر . رد راو یر هش راق

 . رد راو هد راح لیح

 یاسا روہشم كا كناينالآ (156۲۱) | تر ر |
 DE «بول وا ندن رلفل وم تتکلا 1

 هد ۱۸۳6 و «شغعوط هدغیسیل هدنخ راب ۲۱

 رب اه فورح یرا روپشم لا .ردشعا تافو
 یس وماق تا فا ر یو۶ یییدل وا شم زاب هیس

 . ردشغ وا عبط هرز وا داح ۲ هد هعطق كوي بول وا

 او اور ۳ ۱ نارا

 -ا وقا كر نکاس هدنسه را ندح ا ۰ ۰

 وا لتیعحو ر وسح یدارفا رک ء ردم و ندنم

 .شعا لرهنم هلیس ه دایز هر امد كفس بول

 7 ی كن ایلصس ی۶ل هيلقص | هحرا

 هریزج كنيولع زعم «بولوا عقوم ] :
 ساقلا وا ینبدل وا شه زد وک نوعا ی روک ذم

 هدنخم رات ادفلا وا یتغیدلوا شیقیج هیاروا كنيیلک

 . رویدیا نایب
 نامز كناهمهاش هدناتسدنه | ها ربا
 یسلاو (رکن دجا) هدنتنطاس ۱ ل 4

 ریکلاع «بولوا لغوا كراشفا ناخ شابلزق نانلو

 «شذ وا لئات هد ایه كو ضع اشو كهاش

 تا و EAD ۱ «نکیا یسیلاو (رار) و

 : ندا

 راپا نده نان وب ةفسالف یامدق دا
 1۳0۸۲006, ) قراسا ااو سوخ | مو

 فو رعم ہد دنع یسالک بع نیکح مان ( 1۳0,05

 اب ار 22 سم دام 6 سوخ رابا / . زدیعسا لیعتسم و

 [.هب روم تعح

 ۱ یمیع هرق ن درا
 هلن ا دبع ندنف رط رد ر ن تعصد هدنح رات TA ؛ب ول

 وا ندنفیس بابرا

 دع هد هب راح وو : شوا رومام هب هب راح ها قعح

 .یدیشلوا ح ورم ند زوو بولغم ندنف رط هالا

 هب رام هدنشو زآ فس وب ن 0 هلا ا ا و دعد

oA“ 

 بول وا دیصو ۱

۱ ED 
 را ۱ ۱ بقا نآ ار للام «هدنعوقو ۲

 ..یالیفلوا ا هنس هردم ك رکسع بول ۸۲

 هب راح الب ندنکوا یلکدربا ن نایفس هدنخن رات

 هني والغم كثعشا نا «هلکقا رارف «بول وا مزمم

 شوت وا هلند و هنتنایخ یاز یا وو ؛شلوا بس

 هتل وا 9 2

EREY e هدابنالآ (Ebersbach) | 1 وا 

 ر هدنتلایا ( نحواب) كنتم وکح ات

  ۰قوماو ناک ضع و یسلاها

 هداینالآ هلعما و -- .ردراو یرادش رباف ییاج وسنم
 رد راو ید هبرق كح وي چاق ر .

  ۲ ۰وا(  uwاجو ا
Es e ۱ عربسرا 

 زکر هو هدنساضق کرم هک هردهبرق رب هدنشلایا « ای

 رش بونح هزمم ولیک ۸ كن ریش (مچل) نالوا تلایا

 -رق لح ییدلکود هبهنوط كنب رېن (نوارت) «هدنسیق
 هدنن  Aبول وا عقاو )ی ۱۸۰۹

 -هرآ رایلایرنسوآ هلرازسنارف هدن ۳ تكنسیاه یسهنس

 یسهدنام و كنانتسام لاربح و نالو ع وقفو هدنس

 نالوا منم ینتیبلاخ كنب رکسع زسنارف نانو هدنتلآ

 و س .ردروپشم هلغلوا یعوفو لحم كنه راجع

 درو ی هو چاق هدایالآ رسا

 هدنفاجنس ماش سلبارط كندیروس ۱ ۰ ا
 لامس كام ره «بولوا ربن كحوک رب

 هریک کا «داناعب ندلحم مان (یتشم) عقاو هدنسب غ

 رول وا بصنم .

 شرا مالس»و « شرا ا ا «

 .هلیرویپ تعجارم هنب راهدام [
 | هدنسهطخ (ناق وح) كناحگابرذآ
 | ینیدلوا عاطرب هدنساضق (ذ)و

 مم » ینیدنلوا ذاا یوأم ندنفرط یرخ كابو

 ضع كع یآرعش «بولوا روک ذم هد «نادلبلا

 وش كل وا نح زا . روینل وا کو ةد زاما

 ۰ ه دندن

 اههتبضهو موتش را قو
 دوعسااب ةفلللا لع تعلط

 -ریهش رهش رواشین (رهشرب دوخای) | »ر |
 4 |, ۳ 1" نمد

 -ثک كن روغاب .بولوا یقل تنی ] ۰

 ا 6 یریش طول > ديس راف" هیاننک ندنب
 م وا فیض و دعا ول



 9 9 “ر ۷
 اسا كعقاوم قوڪر هدر لا ۴

 بدر لها هلا قیدص ریا

 :یرارکید .ردیعوق و لحم كندي راحت نالوب ماتخ

 غوجا ید قرا ددج ید یرا شاشهآ و

 تاودقرا «هاجرطاقربا ناتار ناو

 «ناعض قرب قرا 2 ِئ 3

 E ۳۳ «نزام وا E و

 قرا «حاضولا قربا «راعتلا قرا مود لا قرا 1

 (ناقربا) یرهلوا عجو هیت  .ردهراسو جیم
 . ردي رثعما ل رلعض وم ضعب خد (قراپا)و
#3 

 غاط» هدیسراف (هوقرا دوخای) |
 a وکر )

 هدنسحا وت ج طصإ هدنتکلع س راق كنا ربا . ردب رعم

 نارا 4 وا

 هبصقر هدن رق یدودح یر هطخ (د زب) ها سراذاو

 ینیدنل وب رون» هللا هیمالسا تیئدم رلتهج, وا هک ءرد

 ان ٩۱۸ ندنیندمو اهتف «بولوا روهشم هدرات مو
 (یهوقرا هلادبه نسل اوا) ندا تافو هدر

 .اقلاوا) نالوا یربزو كنهلودلادضع ن هلودلا«امو

 شبا تأعن ندهبصق وب (یهوقربا دجا نب ىلع مس
 نددزب هبصق و .هروک هتتاور كن رخطصا رف

 روحو مکعسم «بولوا عقاو هدندعب حرف ج وا
EE, :یا رطا «بویلوا ناتس و عا هدن راوح  

 و ؛ردقالبچ ۱

 لوک كعتآ ینیدلعآ كيها ربا ترشح ندنفرط ی
 . رونلوا هیعس (مهارا لت) «قرەنلوا عز ینیدلوا ۱

 ندنجما كس واکیک نب شوایس ههیو هسا رای
 قاع یر -- .رارقاب هل رظن لوک كشتآ ید
 ید یرکیدو «هدندعب حسرف ۲۰ كناهفصا هدمجگ
 قلوا هدنرزوا تاشرط کدنسهرا نان دز

 .یداراو د هب رق ییا هلعسا وت :هرزوا | 3

 ها 3 ءرد راو هيرب ندم وق هدن راوح

(Ebroin) ۱ EE 9ايريس و اد  

 هد هع دق تام وکح ایوغرو و 3

 ردسمو ربزو هلتفص یججبام شاب یعی (هلا ودل
٩ 

۱ ۷ 

 |. ندنتفاضا هاما ضعب رکید كيسا وب

 ا هدنبلع یرلمعخ و ؛شعا سالجا هتنم ی |

Ey 

 هکر ود «ه رکص ندکدتا ناب یتغیدل وا

2 

 دامو 1(رتولق) یک وا ردا اد زوما
 ندنفرط یسهقرف (هدول) هدنسیدالیم مرا ۹
 هنتغفنم كرادکح یدلاح یدنلوا باختنا هدنس و
 هاما ییذوفنو توق كنهروکذم ٌةقرف «یرهلوا
 لتفو قن رلمدآ قو ك هلدصقم وو ؛شعشيلاچ

 ك (رژا تنس) یسوپقسپ (موتوا) «ندنغیدلوا شعا

AE CNMI A EE 
EEهجر تخاص یدنافو لر ولق یعح وا  

 كوي ف ےکیا i هنسلح ۳ ۵

E 7 ۳ی (یربث) یح> وا نالوا  

 روهظ لالتخا یعغطب + رب «ندنکیدنا سالحا هنج

 (یوسکول) نآورتاو طاقتسا (ی ربث)

 كنو رو تدم 7

 یججوا بیا
 .ردشق وا سح هنب رتسانم

 كلارف یکی خد (رژل تنس) سویقسب نالوا یصح

 «شعشل رب هان آوربا هدتسحم .«ك رودنا بتا هجون

 کا ددنیا شلوآ لصاح قافو هد یسکیاو

 ۰31۷ ۳ «بویمهل و صالخ «هعثدل وا عاص قیردلیش

 «بولتروق یسیکیا «هنب رزوا ینافو ًالوصقم كنو

 یجج وا ادا .هلطبض یتیدنسم یکسا هن ناورا

 قلوا لغوا دربولق

 (یربت) یجچ وا رکذلآفنآ هن هدعب و ی (سیوولق)
 لتدّ ك

 هناکت را لاظم عاونا هلییسارجا هیماقتنا تاکرح

 زافیح لار ا کو رول ت)

 یک وا نانو هلن اغا

 . یدیشمالشاب

 a ءتول وا تب ولغم هدم ون وا «هددهنسنا شک

 . ردخیلکح اب

 شا اب اه FED تا دل وا بودا ب ولغم ی زلب

 ءنکیا هر ز وا كا طیص ی د یایسارتسوآ نالوا

TA °دشغل وا لتف هدنح رات , . 

 اشار وآ هعدد 9 هجرت بح اص

 هدمور راند هما و هد هي رع بتک |

 ینیدنل و و هديل وطادا یعب ]

 شا ترایز یل و یوره رکبو ا «بولوا

 ڭغا
 ندکیلد رب AB كغاط /«ب ووا عقاو هدنتلآ

 قورا

 عاط ندنتس وا و او « ریلی ر هک



 ر با

 -رانک ؛بولوا ول وط هللا وص یک لوک یس هن روا ایوک
 رب هلا عماج رو ؛شعا راو راهعرنمو روا هدنر

 راز نایتسرخ و هعماج نیلسم راوز «بونل و اسیلک

 رالکیه و رلایموم اط ربو ؛شمراردیک هیاسیلک یر
 0 ندهعدق هنم زا كرلن و رلنایتسرخ «بوللو

 دن رکسعكن اطخ ن رع ترمضح هسیا ران السم و هنن رلق دل

 ا هنب راقدلوا ادېش نانلوا لتق هداروا «بولوا

 هدنع دل واترابع ندلاصم ر كن الیصم و .شم رول وا

 ابو هلعسا و هديل وطاب هدلاح ره «هدهسیغ ول هپش

 یواح یرایم ومو یس هقیتع راث آ هلمات رب بیرق کوب

 الو هیوق .ردکرک هسلوا لح رب قوح یرلهراغم

 «بولوا هرق ر هلما و هدنسهیحان ناشکبسا كنم

 .هدهسا راو هقیتع ۳ ضه و لوک رب هدن را وح

 . ردلک د مولعم یرلایم وم

 اقوا

 .رویدبا رکذ یوج توقاي یغیدلوا هبرق كوي
Nورا  Ebre, Ebro) ) 

O RC 
 اا یسهشوح «بولوا کوی لا كني
 تو نوغارآ هدنسقرش لامش كلر زج هبش «هلغلوا

 ررلاقو درس ییو یکنا هلی وت کج دم راو
 هجا اپ كغامربا .رد واح ینیراهح راب ررب كنب رلهطخ

 هدنلحاد یتلایا (رداتناس) ی هدهلاتشف یکسا یعبنم

 -رط تسوا كنسهبصق (هسوتن ر)و هد رلغاط هن رب

 4۵ قم | تان شالطا طبخ رع هداروا: . ردهدنق

| 
 راق یغاط (هرالاین) هدیغاشآ اهد «بوقیح ندرب

OE EE 
 یغوط ه قرش بونج هدعبو هبونح ادتا ءهلا ذخا

 .دشا رب هاب رب (الن) با هظفاحم یتماقتسا وو ؟راقآ

 ندنکو ا كنسهبصق (وربا هد هدناربم) یرکص ندک

 هد وف نالوا اشاع ,نایاشو برص تیاف هدعبو
 ا

2 

 هدنس هیح ات (ناشور) هدنتلایا دق و

 7 ر وهم هد اهاز هتسایع یافاخ

 ها
۰ 

 هربتب وق) قرهل وا هدنن ونح هزتمولیک

 جد قمه رد (ر

 (هن رب وا) كره ندن زاف و (ورامه

 .اشآ اهدو ؛رع ندنکوا كن رپش (ویوعول) «هلبا

 «قردلآ ینیراوص كنبرارهن (نوغارآ )و (ءا) هدیغ
 وی قحشآ .رربک هننروص قامریا رب كوي هرب ندرب
 نوعیقس ك لوووا ی هدنفارطا زامالشاب رالشاب هکم

 كن ربش (هلدوت) .رونلوا ذخا یرادقم یلک تان وص

5۸۸ 

 1 ندرت لو ربا لا ندن راتک عاص هدنبرق
 0 «بولی ربآ لودح كوي ییا هل رلمات (هتس وات هد لانق)

 .رارونلوا لامعتسا نوجما نافس ربسو یضارا يس

 ندغاصو (هب را ) ندلوص هدنفرط تلا كن (هلد وت)

 با (هوریوه) هدنن رق یرهش (هطسقرس)و «(نولاج)
 .ردیا ذخا ینیرارهم (وغلاغ)

 هبقرش لاش لا لیدب
 نا یار یارح هدارو «لرهود یرغوط
 قرش نوشو نک ندلاش .هدلاح ینیدلوا هرنم ۱
 لا كخامریاو هلا عج ینیراوص كن سهلسلس هنر

 هرکص ندکدبشلرب هل رب (هرغس) نالوا یبا لوی

 .دکع ینیرهش (هشوطرط) كر هود یرغوط هونج

 > رکص 9

 عساو رپ نالوا لصاح هلامز ندراروماچ یید
 -وا یرعوط هنجما هل رک د هک «روبدنا لیکشت لور

 -وا یضارا رب تللعود یکی ۰۰۰۰ ارش شعاز

 ک یوم و قلقاط» «ب ول

 (هبصق دوخایو) هبساق

 یتتمافتسا دج ییسهدلب

 ادا كفغام راو نانلوا ريبعت (هیلاد)

 «ردن رامع ندرارب قعلا یک

 وص كغامرا لصا E اب هلرااودح فرط رهو

 ۔هحرا كوي س هدنن روص هطآ كنهیلاد یرانیب یر

 كرلن و «هد هس ر ویلک ود هریک ندلو یا شل رآ هیس

 لصاح ندرلموق یراک د ردنا یرازعآ یخد كنسیکیا
 رلیک ندلودح یبنصرب زکلای «بولوا دودسم هلرادس

 لوط كنغامرباهربا .رویلی هریک هنناهل (سوفافلآ)

 عب رم ۸۲ ۵٩۰۰ یسهضوح «بولوا هرم واک ۰

 یسیلک مسق رب كیوص
 هریکد «رارب هلفلوا عیاض هدلوب نوا یضارا
 . رده دنتعس و هزم ولیک

 هک Ge هدنبا طرفو 0 هدنن اهز قلقاروف هد هیات

 .رويکو دوص هزم بعکم ۱۰۰ قرالوا یطسو دح

 ۔دق تکلع لو رف (12۱6۲۵۵۲0) |
 ۱ O دراهر
 - و ی-هفود و ی۶ا ىە ۰

 كد هن رات A۸1۸ ندنح رات ۸۷: 2 «بوأ

 ینیدلوا شمربتک هاید «كرهدا جاودزا دقع هلا

 هن رب یدنک (رجرب) نالوا یسیجخکیا نددالوا ترد
 . ردشلوا یروطارببا ایلاتبا هدعبو یسهقود لویرف
 ۱ ۱ ره 1 اوالسا كلغ هجرت بحاص

 . ردشغا هظفاحم

LU (I. Aug. Eberhard) 

 6 مکح و ند رلف وسلیف د راهربا

27۳7 



E ۱ ۷ذر ب  

 هدنخ را ۱۷۳۹ :بولوا
 2 هد ۱۸۰۹ و « شو د و

 8 ا ۳

 - روو » ] . یسهق ود غرب روو ۱
 ۳ تعج رم هنسهدام « ع ربع 1 دراهرا

 .دنفا تان اک رشف ثریعت

 یرلتداعس ۷ كرم | مرش 9 دالاةهرا
 ادا بول وا ندهشح نروس مکح هدنع ر 1

 ل( طابرا ) نلیردنوک هنطبض كنم ندنفرط یشاجح

 فرلعخا نالوا عقاو هدنرلنب «نکیا ینواعمو قیفر _

 :شعا طبض یسیدنک ینع «هلیا لتق ینیرمآ «هنیرزوآ
 ماط رب هدعب «هدهسیا شا ریکلد ںییشاج ادتباو

 لاظم عاونا هدنو ؛شلآ ینلکوک هل یلاسرا یاده
 كشر هدنسا ( نک .یدیشمالشاب هنسارجا

 وو ؛شقبا جور یسیدنک «بولآ ًاربج یتسهجوز _
 فیس) روبشم نالوا دلوتم ندنسهح وق كليا كنيداق
 هجرت بحاص .ردشمویپ هدنسهییرت كنون (نزب ن
 كما عنم ندعح یاشا هب همرکم ةبنك ینیراب رع ن

 كرودنآ ان سیلک رب عنصم و لکم هد اعنص ءنوحما

 ندهببک «هددهسیا شعا توعد هن رايز كنون قلخ

 ۳۹ رخ O هج روک ینیرلقدمهلوا نادرکور

 قوس راایف قاط رب و ریپح ییرکسع «بوروق 1
 تس «قدهلاق زحاع ندتمواقم شیرق "دلیبق و ؛شا

 هراغاط هلعیدوت هنسەظفاح كقح بانج یبللا |

 - وا كنهبفک هی رللیفو هللرکسع ههربا .یدراشمکح
 لابا هلا فرط نم ؛نکیا هدکشا مرک هت ۲

 هلرلشاط تحرک یراقدنآ ها روهظ یا 8
 دل راشاط و ید یسیدنکو ؛راشعا فالتا یک

 تدوع هنع ك رهلیک ود یرلتا «هلغل وا باصم هنب رپ

 ان لیف باحتا هدعرک نآرق .شلوا فلت بود

 . ردیرکسع هلبا هجرت بحاص هفناط نانلوا رک ذ هلیم _
 (دومچ) یمسا كنکوی كا ندرالیف ییدتآ قو

 ههربا هلا مرشالا هربا یسیضعب كنيخ روم .یدیآ

 . رد رلشق | اعد |ییدلوا صخث رب كحابص ی
 ندنسهع دق كولم كنب 3

Eفاتح هدنقح  

 و ایوک .ردشفلوا لقن تاعوقو بیرع و تایاور "

 شاد ن دهرا

 زر با 9۸۹

 قوس ارم و ار هیاشرفآ ی نعپ هننرلفرط برغم تاذ

 ندندنک و «شعا طبض رارب قوح رب «كردیا کس

 کیدک .شمروس تنطلس ( شقیرفا) یلغوا هرکص

 «نو ا قلوا یللب لوپ «هدنرلییق ریکدو هدرلوچ
 ( راتلاود ) «ندنغیدلوا یورم یکیدتبا زکر رارانف
 .ردفو رعم هليبقل

 بس = هدنع ۰

 e نالوا ۱ حابص 2
 كن وب .ردش و هدمرایسا روهظ لئاوا بول وا

 یسیضعب كراخ روم «بولوا فلتحم تایاور هدنقح

 یسیضعیو «ینکیدروس مکح هدنسهماجت نع زکلاپ
 دوخایو ۱٩ كن رعه ینعب هدنسهرص یف لرصم ید

 هتطبض كن (امرف) ندنف رظ صاع نورع هدنشم رات ۰
 .ردرلشغا تیاور یکیدتا چ (یلص ا یارک وک

 سدق یرب «بولوا یمسا كن هب رق یی ۱ زرا
 .هبصق و هدنس هیحات ہ٥ هدنغاخس

 ۔اج یههاخ ۱۱۷ و عقا و هدهفاسم تعاس ٤ ندنس

 یلک را كنغاجتسو تیالو هیوف یرکید س .ر

 . ردهدنساض

 كناوساو هدننیف لحاس كلب 0 را

 ه دنسد رع بونح هم ولیک ۰ 8

 (هوراب یعیرپ) هدنرلنامز امور «بولوا هبصق رب عقاو

 «یرلتضح میلس ناطلس زوای .یدیا فورعم هلیمسا
 .روالد قانشو هدعقوم و «هدنکیدتبا منش نمایش

 هک ,یدیشقارب یرکسع هظفاحم كولب رب بکر ندنرا

 .رلیدبا قاب هداروا ردق هبهجنک هراتقو نیقب یدافخا
 يبد زو ینیرانمهلوگ مصم اشاب ىلع دج ارخؤم
 ءاهاو :شمالبوط هعربا قویسلا و كرانو «تقو
 مها ربا هدعب  .هدهس رشت وا بیس هنساکاط كنسیل

 .ردرلشلدا جارخا ید نداروا ندنفرط اشاب

 رب هدن راسب لحاس كاب

 هقع رادا ضع ترابع ندرارارزم یکسا اط

 رو

 | نر

 دعم

Eفعل هك راق  

 -راف احا هدنب رګ (ن رهب دوخاي)

 ۔ هب راج ه ایه و یرلحاغآ ام رخ هدنسس

 3 ره لو ا انج ی
 -رعه كن (هنب را) نال وا نکا لصا |

 وا هبرق رب هدنراوج ورم .ردپ ]
 هٍلعل وا ناو طقسم كناذ چاق ر ندالګ

 قنرآ ۱

 و
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 ش با
 ندیا تاف و هد ٩۲۳ یروهشم كا كرلت وب . رد روهشم

 ِ ربا ناهد دغ نب لع نسطلاوا) ندسدح یال

O 
 ازآ | لع «بولوا دب رق 7 هدب رق رواسي

 . رد ر وهم 0

 ست 0

 ار طقسم كناوذ قوح

 ۱ داق زا

 . ردیسا

 9۹ زا وها هاب | س راق دنا

 قوت )ور هنسحا و ( (ناح را) عفاو

 -ارعس یامدق كنالع (تم دربتمم )| ۰ +
 E ۱ نورا

 السا نانلوا دانسا هیانیس وبا ےکح | | لاسا

 رب بیرع یناونع « ا نام
 ۳4 3 كن هباکح

 - اره هنبسهدام « مولشا۱» ] « | | نولاسا

 ۳ هل روي تعح

 نال وا 9 هدنعفق وم كغ ولس ایا 5 1

 فا

 . ردیسزلما طوبصم هدن دنع رب رع 2: دق

Ebesfalva ) E ۱قع لدرا )  

 سق ) هداناولسنارت ( ول وق وق

ES EE UES ESEبولوا هبصو ر نالوا یزد م و  a A 

 ۱ 1 شا
 بش ( سوسفا ( دوا ( س ۰

 ارد او یسل اها ۷۱۵۵ E رزوا قوا ینم را

r co نیک" ہی ° d دنر كەد ۱ و ا 

 و عفاو هدیل ام ضر ۳ زا

 هل راک كم هرقیتع رانا ی هد راوح بول وا هبصق كح

 وا فشکو رفح ارتا هقیتع ا و .ردروپشع -

 هنعا رف قران  ESAتان رد 2 ضعإ هل اق

 ترابع ندهعدق هينا او ند رادبعم هل رلاکیه

 ردشلالک آ یرلقدلوا .

 ات ملت دواد تار ید (Absalon) م ۳ ا

 ىدا روهشم هلل اجو

 وا

 «رارف هلا لشق ییردار

 نالوا عقاو یلکقا نایصع یثراق هدواد ترضح و

 نوزوا نکرک ندنجا كنامروا رب هده راع

 اد ترضح «كردشیلیا هنلاد كحاغآ رب یرلحاص

 ۱ ناو ۱
 هيس هدایز دواد

 طہض هبد (اشا) رثا نا

 «ندنفرط یر نان راداق دو

 :شفلوا لتف «قردل وا

 ید مالعا بویحا

 .ردشما

۵۹۰ 

 ُأ نسج «بولوا لغوا

 1 نا دن روا طصم ا

 كش رلتمضح عار ناخ دمع

 ترادص یآ ییا هدنخش راب ۱۰6 هدنرلتنطالس نامز

 ندنساب رفا كناشا هزابآ للالح یسیدنک .ردشعا

 اشاب ریشدا
/ e ۳۳ 

 بتارم عطق هلبا لوخد هنویاه یاس «بولوا
 هدعب .یدیشلوا لئان هنس هب ر شل ز ورم «2 رودیا

 .یدیشلوا یسلاو ماش هدنح را ۱۰۵۱ و ندو

 بواغم یریزرد نالوا شا نایصع هدءرص وا

 «ندنکیدزنسوک تدش هدایز هدهبرت یدهسیا شا

 لقن هنکلیلاو لوطا او ساویس ندارواو ,هبلح

 هلکع | یدعت و للظ ا ید اواو شغل وا

 ید هباغآ نسح هزابآ نالوا شما نایصع راز

 عزا هاو بلح هن «ندنکیدتا تن واعم

 ها ظع ترادص رند یسهنس ۱۰۱۶ و

 رب «بونلوا بلح هنداعسرد یرزوا قوا بصن

 ك رهدنا عياض یا ترد هدل وب نوعتمج دب وع قاط

 «تلصاوم هرادکسا هدنرخ الا عیبر یسهنس ۵

 .ردشتا لوخد هلوبناتسا هلا یالا ر هداعلا قوفو

 «قرنل وا جو زب 0 طلب EE a وا هتس دنک

 عج .ردشلوا لئا ید هنفرش ی رای رمش تی رهص

 دم روکز و هر و هنن راوزرآ رارشا ینیدا وا شا

 ابتلا هل رب وا یاد كر تحداص
 هدنابل وا ا هنارصم ینمادعا كىاشا ربشدا

 ۱ ار روا ریاض ناب
 اذه عمو مالخ «لهاج یا «لیو هصیق .رد شعل

 .یدیا صخش رب برشم نوصو ییارم هلیسهدایز
EDارم هک » هراصبا «| |  

 ] .هب رو تعح 5

 ہ دند ع لحاس 2 زفروک ندع ترا

2 ۷ 

 ۱ با
Ysلمف كن رغیاآ  AF 

 لمعتسم هدن رل رات بع كنم سا ناغذآ ۱ ها
 ۳ Rs ل

 اغفا» و « ناغفا «| . ردبب رعت سد ٩

CEOS1 .هب روپ تعحارم هنب لهدام  

eبرا ریه هنسهدام «  قبا نیدلا رج «|  

 ] .هلروپ تعح ی

 هیحا اي و هبرق رب هد راوج دنق رم”

 بت زوم وا ند ریهاشم بول وا

 كناخ ریکنح ( ناخامبا دوخاپ)

 یلوطا او قا عو نارباو ینوروت
 1 زاخ اقا



 - وا لغوا كناح وکاله نالوا یلم
 - وا یافو تنیردپ «هدنرخ الا عير 9
 یسهنس 2۸۱و ؛شعا سولج هتک هد هغا رم ۵
 یرکص ندتنطاس یآ چاق ر دا دشا 2ه ۳

 ناخ دجا یردارب .بودا تافو ًام وس هدب اد

 ۔وا نوها ندنردب هدفاستعاو رظ . ردشلوا ییشناپ
 دروس اذه عم .یدیا روریص هقدلوا بول

 یریزو . ردشعا راه رام ضیب هلیس هیمالسا ولم ۰
 یااع مظاعا هلیسهطساو نیوج نیدلا سش نانلو

 فراعمو «فیطاتو بلح یاوذ ضع ندمالسا

 یا نیب هكا را هک یدال

 نيدلا مج ىرلكوي كا كمالسا ۰

 .یزاربش یدلا بظق ف

 كقیرتو طالخا نارق بیط ا
 اله یردب . ردیشیاشح ندلاقت نالوا روهشم هیلع

 - وطارمعا مور هینیطنطسق یتیدل وا شقفسیا كلوک "

 تلکعا تافو وکاله «نکیا هدلو یربق كیر
 . ردشعا ح وز ناخ اشا ی هو را 3

 | طارقا
 | لب 3

 نیدلا دوم «ییوزق

 تعحارم هنسهداع « طارق ]

 [ .هلاروپ

 ریهاشم ضرالا ع كنابالآ (۳۳6])

 1 ۹ ضعت راد هتف و بول وا ند ساک
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 هدنخم را ۱۷ 16 كدالیم . رد راو یشهربتعم تاتا

 هد ۱۸۳۰ «بوغوط هدنربش (ؤاچلوز) كن هیسور |
 : . ردشعا تافو "

 وا رفتم | البا 3 نالوا هدنالربا (201۵92) ]| ۰ 3
 . ردیم دق مسا كن رهش نیاب ود ۰ ِ

 2۱ زع
 نتم بول وا تکلع ر هدسراف ناتا

 0 صوصحم هل دن کو ی رلدعلق

 . رويدا رک ذ یدوعسم یهیدلوا *
 e رلح رس ی E 2 قلب 5 ۹ ۳

8 9 
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 ندننراو ینیر

 هلی اب ی هدکمدع | ریاست هنس هقشد

 ردد وچ وو نالا یردارح .ب ولوا عقاو هكا ۷

 (درفلا قلبا) _

 يک نسل
 .رارد ید

Ëbelmen ( ( ) رخ LIرويو  
 معو هنف و بول وا ندنسالع ای

 ۱ كنابداع ن لئ وع” نا لذم تر هداف و و زور

  مرآ زاعح هلا ماش هک «یدبا هعلق رب نالوا یکم

 | اش تیقید ینصو ؛شوا یرتدخ لک 8

۹1 
 ا

 د٤۱۸ .ردشغا دا او فشک یلوصا یلاعا |
 ..دشعا تقود ۲ «بوغ وط

 ۔ام « سوی ول وا )] .ردیپ رعم و ۰ ( سوسولبا كن سینا و سا سوسیولوآ | سر مت
 ۳ هل روي تعحارم هنسهد

 هبه رصد و هدنلحاس ییا ك رعلا طس ها
E :كحلخ نانازوا  EE 

 لحاس ا ییدش «بولوا ریش رب یسا عقا و

 -غ لحاسو «قاب هدنلاح هب رق رب یھ یه دیفیش

 a ا
 لئاوا .بول وا هاکت راجت و دوی لیخ ریش و لوا
 ناتسوو عاب صوصطا لعو روم ید هدمالسا

 ن نابیش .یدآ روهشم هل رنک كنس رفع راعشاو

ESلبا رشک مشاه وبا و یبا رگ ن صفح  

 ا طقسم كنابع ريهاشم هجن 79

BAN ۱كتراانوم دوسپ  NE 
 اوا : باولوا بتا

 تقایلو تعاصش زارا هدننابراحم یهددیس و رو ایلاتا

 شف وا بصن هفغلن ادناموق رلیحش وط موعو :

 ۱۲۳۲ .یدیا شلوا لئات هنن رلن ا ونع تن وقو نوراپو

 2۹۹ ( هلا .ش) ییغوا

 هسنا رق نامز لی فلتبعس هنن زنا كنب رد و ِ

 ردشفل وب یرظان كنتکم هیر

 . ردیارخ نوئس

 شا

 .ردتشعا تافو هد

 وا ند ع یارعشس ریهاشم ۱

eA هلا 

 تاقو هددآدغب ه دنس رک خرا ۷۹ بول

 بول وا قیث رو ا تیاغ یراعشسا .ردشعا

 - اعشا هلح تب جاق ر وش .ردراو یاوید بترم
 رو

 هترط نول ف جدلا و هتروزب ایحا نم راز
 هتد رب  یط ر ی هئاب هشطاعم س رق
 من عود اولا در ۶۰ .لع مادلا لا تب

 هنوفج لوط تتاماف ترصق ةروز نم اہل ای
 هه ر درت نم هتفد ر یی و هل مصح نم ۹%

 هتیلهاح ن ESS مص ن٥٠ نسطا ی ات

 ید اا توال اهیلع ناطش
5 2 E E زلنا 

 8 2 تعحام 2 توده « ناطیس ۱1 حد 2

 ه ۰۱ :بولوا ندع یارعش | ى نا

 زواج یتشاپ ٩۰ .هدنخ رات
 اطا ریهاشم بس .ردشعا تاف و یدلاح ینیدل وا



 ك فا

 شفلوب ندنرالعم كکتاف ن شم ندمالسا یاهحو

 نیا نیسلعاوبا) ے کح نالوا

 el ۳ ول هن

 رات اا الانا راب هللادبع ن دج هلادبع
 «بوغوط هدنسهطح ( 1 تكیایاپسا هدنسد ره

 هسق و < ر دیه هقشد ا

 یحاص لوط دن هدرابخاو راو هدتغالبو تای داو

 نا) هلج ڭا «بولوا ینافیلات د دعتم ىا

 -اونع « هلصلا 27 » هنفيلأت مان « هلصلا » ك (لاوکشب
 «قربلا ضاع»و » مد اقل | دفح »و ؛شم زاب لیذر هل

 فيلات راهلاسر قوح رب هلا باتک ییا هلب راناونع

 OE یتیدل وا هدست ول هدنح ران ۸ ردا

 وا دیش ندنف رط صدیق یکاح تكناروا

 هلج تو ییا ر وش «بولوا ید یرعش لزوک

 : ردندب راعسا

 هدروم دما موظنم

 دسحهل ردسلا فافسش

 ۰ هل روس تعحارم ۱ نا

 دجا ی ىلع شا و ا) | هماسا یا نا

 ندن ویطاف EE) ن

 ۱ یناک 2 ها ماکحاپ سه )

 تسدلا بناک لحا میس ) .یدا راو یذوفنو مکح

oYهدنح رات  

 هدرگ مقسلا ین وسکک

 ۵ دسر عدوا ام یاب

 هنسهدام « را ن كللادبع» ]

 هداعلاقوف هد سهم «بولو

 . ىدا یهابم هلس اونع ( فشلا

 «ٹعشالا یبا ن دجا» |

 ۳ تعحارم هتسهداه ع

Nى اا  
 ۔اعا كرصم (میظعلادبع ا یا س

 رب رک « راد هکیدب 9 بول وا ندنسا رعش و ادا مظ

 باتک » « نآرقلا عید » هلی اتکرب هلی اونع « ربحا

 کیا یئاونع « خیارقلا رارس ف حاوسلاو رهاوجلا

 هدرصم هدنسهنس 1۵ 5 .ردراو ییافیلات راسو یرثا

 وس «بولوا قثارو سیلس یرعم . ردشغا تاق و

 قفا وم ربخ تجار نا یلقم یا

 قرافم بح ۸ةف یبتل اعومد

 یمادم عادوا موب تجب ضن دقف

 قرافم قارفلا تیتشثل تباسشو

o۹۲ 

 1 « وا یا نب هلادبع » ] 2 | | را

 ۱ A قو ی 4

 ن ا ۲ 1 نانا

 مولع اما تایداو تیدحو هقف «بول وا

 یف رثالا نویع» .یدیا یحاص یلوط دی هدنونفو

 ف یذتشلا ملا » ۰« ریسلاو لئامشاو یزاغلا نونف
 ج۶ ) و تیبا رکذ بببالا رم“ » >“ یذمزبلا ح رش

 لئاسر ضعي و ی اتکا وب ترد هل ران | ونع « ح دملا

 هدنح رات ۷۲ ب وغ وط هد ران 2 : رد راو

 وش «بولوا ید یس هب رع تعیبط .ردشعا تاقو

 ام هظف
 اون یبغ موق انرفق نم صع نا
 ا و حرذ دسق هوت وا r) برخ لکف

 مهنید لاملا ظفل اوعاضا مه نا

 او رام فعضا اورمسح ام ناف

 e لا ۱ ۰ ۱

J,هللر وي تعجارم هنسهدام لب ف .] 

| 
 ا ابات یا نا

 [ .هلروپ تعج
 « شیلا یا ی دمعلادبع»]

 ۲ E ۲ شی ایا نا

 (یروباشی دم رکبوبا) )متاح نا
 دعو ع یام رد كر واشب

 سس . ردشعا تاقو هدنګ ران Ne «بولوا ندنس

 دم وا »] 0

 -ا رم هند ام ¢ یراصنا

 هنسهدام 6 ماخ یا ن یی ماخ فا نا

 ۱ .هل روی تعحارم

ETندنیماب  

 ۔اعو یخش هفوک ی ۷ مزاح یا 4
 قلوا قالم ءرعدنفا تاک رتف ترضخ .یدا یل
 ی

 كهللا لوسر «هدهسا شیک هبهرونم هن دم «ه ر ز وا ۱

 .هلوا لئا هفرشو «بولوا لصاو هرکص ندنلاح را

 هغر رش ثیداحا تیاور نده رشم E ام

 زواج نشا زو «هدنح را ٩۷ كنرعه و ؛شعا

 ۰-۳ تافو .هدلاح ینیدل وا

 | نرق یجزکس ( ین هلحح یا نا
 1۷ رعس ب ی ی رعه

 هدننامز كهللا لعلکوتم ند هیسایع یافلخ بول وا

 .ردشخا تاقو
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 ۱ ۱ دیدن
 1 ۵۸٩ «بولوا ندع یارعش نایعاو ندی

 روهشم .ردشقا تافو هد 16 هو «شغوط هدف

 رب لئاونع e لثلا ىلع رادلا كلفلا » ۰ ءینار

 را رب کس نددلح ۲ ۰ هب « هغالبلا ےھت » < یا تک

 هنباتك لناونع « لوصحاو لصعلا » كن دلا شف ماما

 « رادلا كلفلا» .ردراو ىرارثا راسو ىتاقيل
 « راسلا لئلا » ۵ ربث نا نیدلاءایض ینباتک یلتاوتع

 وس .ردشعأ رب رحم هدنن روص هدر دناشک لئاوت و

 :ردندن راما ةلح هه
 قعرص فخا ۸ ثالش الول
 یدبعلا فلا لاق اک تسيل

 ف لدعلاو رایج رصبا نا

 یدسهج الذاب ناکص لک

 توس هللا جانا ناو

 دهشلا نم لحا ةولخع

 ىلع اربک رهدلا هيا نا و

 دنا رعسا يل للك

 ىلاعملا وا نب نیلا قدا | دیدم یبا نا

 هجرنلا فن آ ( بت

 ید و ؛بولوا یردارب دا یبا يا ندا ١

 .ردندارعش ربه ۹۳

 ی

 هک

2 
 و

2 

3 

 ۔وط E هد رات 0۹°

 .ردشما تافو هددادغب هدنح را 1 بوق

 : ردد راعشا ةلج هعطق و

 هقشع ف یلذاوع تمدع رق ۱

 قاشعلا مجاز تمدع ام لب 9

2 
3 

 او نویعلا هقبستف ودم
 قارطالا و ضیغلاب

 اعا كقشعب ادهش دق یاتنیع

 ۔اربا»] (یھبص س مهار | م ملا یا نا

E 3 

 [ .هلروی تعج

 | ساحسلا یبا نیا

4 

 ةرومأم

 ج هلادبع وا (

 .فغیلب راعسا ( بتج

 كنه وب تره بول وا ی گز دبع ر روپشم يس

 تساع»> ن كلام . ردشما تا و هدن رلخ رات ۶۰

 شن

 رح یتغیدل وا عاش هدير دتسبا قعاص بورو

 هسرولوا جا کا
 نالآ نیناص هقیفطاق .یدرلشعد : ردق و وزا

 هز ردا وه

 | كنسيدفا «هسرولوا قوط هلوک ر عا 8

 ن با ۹۳

 نکر لی وس راعشا هدنفح بول وا قساع هنن رمق كدا

 .ردشغلوا یک هروک هتاور ب ولي وط 5

 E زامشا ةلج
 دل ۳ ] ساعسل | یب دیع راعشا

 قرولا و لهالا ا راخلا دنع

 ۳ وک درح یسقنفق ادبع تر

 قلا ضیا ا نوللا دوسا وا

 زب رعلادبع 1 ) یا نا

 ۷1 نیدلادعسا » | «

 1 ر تعحا رم هنسهدام € دانا

 هیلو وس

 ند لا ۱ ۱
 E ٣ ا | هنیصح یا نا

E 
 صاصتخاهنکو لم ساد رم قب هدیلح بول وا ندا رعش

 هنب رلت اسحا قوحك كرهدیاح دم یرلن و و شا

 دان ۵۰۰ .یدیشلوا لتا هناونع « ربما» یتحو

 : ردید راعشا هلج هعطق وش . ردشغا تاقو هدب رحم ر

 اهعهدو عادوشس اتیقتلا ۳9

 ادجولاو ةبابصلا ناضیفب یمدو
 ی تضافف "ایطر EE تکد

 "ادقع اهرحن ىف لكلا راصق اقیقع

 دوړ ريخ ( س مالس)
 a قشا یا تا

 خو سوا .رایدا ندرافک هوادعلا دی دش هدن رلقح

 ادص هزمدنفا تانناک رف ترضح كن رلیبق جر
 ن بوک یسالیبق سوا ندرلن و .ندنغیدل وا یرلتق

 رب هلو ید یسلییق جرزخ .هلکقا لتف قرشا

 ندیهانبتلاسر بناج بوشود هنن رغ قفل و هدتمدخ

 رک
 . رد راشم | لتق قیقطا یا نا « هلم وه هرمیح ی رب دہ

یا ن دج اوبا »] | مکمل ا یا نا
 « مكجلا 
 و

 ۱ هتیلح ییا نا
 ا رفاوخ ای نا

 یجنج وا كنهینس ت :دنن رزوا هدعاسم ناتلوا

 »¢ دیعس وأ ن دلا ب ذم «|

 ] ۰ تعحارم دا سوداه

 ول ایا ن نیدلال اح »] «|

 ۳ 4 دن ماد ا

 ۳ دی ها برا ن 1

MK #8 ا 

۳ 

 د شتر | باستا هسانلادیس

 هدنخ رات 1٩۹۰ «هلغلوا ندنناا هداعلاقوف تپارد

۳۸ 



 ن با

 نفخ ارد وا ناطلس ,دنافو كیلایوم تجاح
 ایرک ذوا هدنح ران ۷۰۰ و «شفل وا بصن هنیرب كنوا

 ندهنیطنسق ییاقبلاوا یلغوا كوا ,هدنکیدشا تافو

 اشا هدقلبحاح )تک و ؛شع روت وا دم هلا بلج

 ؛نکیا هدکعا روما قتفو قتر هنالداع «قرهنلوا

 | كنتلود نیرم یب یتلود نیدح وم نروس مکح هدسن وت

 اقا کز[

 وا یساعمصح 2 اک دیک هست ول هر ر ا ندنف رط

 اقیلا و | E 2 روا دن ام صعد

 یافیا هدعب و ؛شغلوا سح هدشدوع «ندن رک دنا

 قیر هیش «قرهل وا هيل لیس «هرز وا كتا 3

 . ردشم رک هلکمزک هتکلع ندتکلع
 - سم ن A ) EEE ۳ ۳ روصنم) 2 رک ۰

J,ندنن وب وع وا ر عش باح لاک ف  

 ۰ رد روطسم هدګ راون یک یراعسا ضع بول وا

 نلیروک هد نادلبلا ) هەدنقح فایتشا نالوا الح

 ةلج تب ییارب وس نالوا ذوخأم ندنس ه دیصق 7

 3 ندد اا

 نشوح ضرا نم ناعظا قئاس اا

 تلذو تلس

 یولانم ام فشت اسبع نیا لا

 دورزو اع یا .فتش 2

 | ییا نا ( الضو هل ودلادیش ر
 ا ف ى

 .ردد ریهاشم كنسابطا برع «بولوا

 ندنک و لم لوغم «نکیا لوغشم هلقل راطع و تبابط هدنل

 بسکو ؛شلوا یلود دمو یریزو كن (هدنیرخ)

 « هّییخ ا رکبوا» ] |

 1 . تعحارم ^d اھ

 ۔اح یادتا

 تورټو لام هداعلاقوف هلی وق رادتقاو ذ وفن ییدتا

 رب ینیدنل و فیعض كب هبهدنبرخ تیابم .یدیشعارق
 هلعل وا بح وم توم :بورب و لوس رپ لئوف هدنفو

 ؛ندن رک دتا بارشا یکیدتا ےس یوق رم یسامصح

 تا ۷۱۸ (نایوح) نالوا یراو كہلا یوم رادمح

 ۸ رد حق

 هرم رسا

 ییلاوماو «لتف ییهجرت تبحاص هدنحش ر

 2 جد قوص ریا یا نا حس . ردشع |

 ۱۱۰ وا داف نا د واد ۱ ن رکب ۱) | )
 رو تمجام هند

 هدشک ارم ( بس ناعع )
 ن مکح ۱ سود یا نا

۹ 

 شمر دن وک هدضتعم هفیلح ءبول

 1 اقا تا ود هیت كل ردپ هدنخ رات ٩۵۸ «بولوا

 «ك رءدیک 0 ۱ اقا دنرزوا یض
 دل واو ؟ نفخ

 وبا یه چەع نالوا شما صنت بوسجاق هیاروا
 ااغ ود درابل هنواشرب هكرهشلرهلرلغوا كدي ز

 | قالا هنس هیغاط یاراصن (دن ولش ر)

 -هلوا قفوم هثیشرب «هدهسیا شا موخه هسلبا رط

 .ردشعآ تافو الوتقم تیا «بویم

 ا ۱ دلا یا نا

 ندنسالک یرحه نرق یجب دی (

 حران « : ی a اج ا ند هیعفاش ءاهقفو

 ك رانا ضعي ر اتو كم را لویرب لئاونع « یرفظم

 .ردشعا تافو هداج هدنخ را ۶ ۲ .ردیفلوم

 دا ی یا الاانا
 .ارغح بولوا لناده ۲ رک

 رب كنم یوج توقای . ردند رافل وم خیرا و ايو

 داربا هدداپشتسا ماقم ینتایاور كناذ و هد رار قوح

 .یدمدنل وا سرس د هنلاح هجرت و هنن راثآ «هدهس ر ون دنا

 ( دم نب هللادبع رکیو | | اعلا یا نا ۳ ۱
 ندزو رباد هراس و رابخا 2

 . رد راو قیلات زویح وا هروک هتاور رو «هدایز

 كهللا نتکم لغفواو لدضتعم ندهیسایع یافلخ

 هد ۲۸۱ و شع و هدنګ را ۸ ؛بول وا یس

 وا ا یر دن تط .ردشعا تاّق و هدداذغب

 زدند راعسا لح

 هوبإالا قح دالا قح نا

 هورطا لها و یبجحا لها دنع

 اذ اوق رعي نا مانالا قحاو

 هوبنلا تب لها هوعربو دا

 ۱ اانا ۱ هنادبع وا
 هدمالک و هقف «بولوا :اضقلا یضاق هدنتفالخ نامز

 كپلاراشم ةفیلخ .یدیا روهشم هدنابداو رعشو

 یکحو لوقو العا هددح رد رب یرابتعاو ردق هدن دنع

 هعفد قوح رب ییدفیلخ هک یدا دفان هد روص رب

 یرلهادعاو شا روبجم هغلآ یرک یی صا وا رسقح

 قوح كو ؛شمراروق یرلهدآ هجن شفلوا ما
 كا .یدیشلوا قفوم هغمریدناب هعفانو .هبربخ روما

 رط هیلاراشم ؛بودا پاستا هبهفیلخ نومأم لوا



u ۲یردارب  e:نت اف رج  

 .یدیشع وط ینیرب دمع لغوا «هلغل وا التبم هحلق ۰

 ندرلنالوا یض فار هنآرق قلخو ند هل زغم ىس

 ماما هدنایوب هدنخ را ۲۲۰ «هروک هتاور هبولوا
 مازلا یییلاراشم ماما تود هتحابم لا لس ال
 ۲2 <‹ب وغ وط هده رصد هدنح رات ۱1۰ .یدیشق ا

iردشعا تافو هد دادن  . 

 ر دع هنادبع وا

 نوا ناو ۱ ۱ رنید یا ا 8
 رابخا ق سنولا» .بولوا ندنساهقف و الع یره

 تاتک . رد روپشم هلیخمرات یلناونع « سنوتو ةيقيرفا 1

 باتک وب ۲ ردشع | لاکا هدنح رات NAN یر وک

 عبط هدنس هعبطم سن وت هدنس رحه حرا ۱۳۸۹

 . ردشفل وا مشنو

 | ناورذ یا نا ۰
3 

 اع ایفارغحو ندنب دم

 ۳۲۳ بول وا ندنس

 . ردشم | تافو هد راک 1

 دم نی هو وا ) 1
a 3ندی دحج یامدق (نج.راا  

 ۸۰ بول وا e باعا تلکلام ماداو

 . ردشعا تافو هد هخ وک هد ۱99۹9 شن وط هدننشر

 تر دو عید انا ۰
 ةلج هعطق وش «بولوا ندع یارعشو بدا یامدق
 : رد دن را

٣ 
۳ 

 بذ فا نا

 ىرج ام ءاضقلا ىرجو انتیب ق
 مکدعب نم یدولا نع تضشغ دقلق
 ربا نا مک دعب نم یرب افرط

 ناکا

۱ 
 ترش EE ۷ | شریبا نآ

 . ردشا تافو هدنللئاوا ك رق ۳ او س

 و ر | هثمد یا نا 1 و تایحر هدنداعس نافز | 4 /
 دلل | لوس ر تبح تونل 1

 تیابط ردییبط رب شل وا لتا O ( ملص)

 و لیصح هد هسي دنا راو یسکلم هدیحارح نو ۹

 ید فیش تيد رب لوقنم ندنسپ لنگ
 . روبدا تب راد اکو

 | هقدر ینا نا
۰ 

 -رطلادیل و ن دن رکب و ا)
 دادو اله سلدنا (یشوط

 دو : رعه بول وا ندا رمهاشم

۱ 

 ن با 29۹
 هدنخ رات 4۵۱ بول وا ندهیعغاش یاهقذو ندنس

 دا لش هدننطوو ؟ شع وط هدن ریش (دش وط رط)

 ربهاشم هدهرصب و دادغب «هلتلحر هقرش یرکص ندک

 دن هدماش تدمر كر هدا لیصح لاکا ندیصع یالک

 بودانط وت هد هب ردنکسا هدعب و ؛شملوالوغشمهلسیر

 «ملاع هدمولع ثکا .ردشعا تافو هدنګ را ۰
 تبح «بولوا تاذ ر دهازو تم اش «تیدا

 ندنحاصن و ظعو هدهسیدا بنتج ندراکاو كولم

 ید لرواوا دیفتسم رار لا قلخ ران ید زانوا

 جارس» : یراروهشم كا ؛بولوا یتافیلأت قوج رب
 رییکلاباتکلا» « یلاعث رسش یصتحم » «« ك ولملا
 « ابا دم و اومد تاک 6 فال لئاسم ق

 رادینععو قیقر ك ید یراعا .ردرارنا یناونع

 : ردندهلج وا تی ییا رب وس «بولوا
 اددرت هامسلا ىف یقرط بلقا 1

 رظت تنا یذلا معلا یرا ییعل

 ةهجو لک نم نابکر لا ضرعتسا و
 رفظا كفرع مش دق نع ییمل

 اهبویه دنع حاورالا لیقتسا و

 رج كنع خرلا لعل

 بول وا ندنسا رعس سلدا |

 یاب رز هدا

 | حور یا نا
 سود هرز

 هدن رلف رط قم . ردیقلم هلیمقل یرزح «هلغل وا شا

 یتفاینشا نالوا هننط و .هلکعا تعحایتت هد دم تدم

 نطوم لک ق ارضا ىلا سحا

 مضللو قانعلل قوشم !نینح
 اهعیضر یمسج نا الا كلا امو

 نوری نا

 ا یافلخ و : نسخا تاب رز هد رونه هني دم بول

 دد e 2ے ن ل 1 نایاس)

 -وا ندع ا

 یراعشا .یدنا ش تیک هدادقب هدننامز كنب دهم نلدهیس

 ۔ادغب . رد روهشم یس هقشاعم نالوا هب هب راج هایسر و

 هبلغ قایتشسا هننط و «ب ويم هدأ جا زما هلیسا وه رد

 كدادغب اباطخ هنايحم
 ىجغن الشاب 4 ردا مس ه دیص نوزوارب هدنقح ید

 یا نالوا قي 3 «هدنکیدتا

 : ردوش

 اذام ثل ادب اذام یسج نیا
 ادایخا تمزع ا ما ماقما

 اهنم روشت دق ثيغاربلاف
 اذالسم اهتم دول ام صاب



 ن با

 (داد وید 3 دع نیشفا) ۱ املا یا نا

RRLرالماع كنهیسابع یافلخ 0  - 

 ۲۷ ۰ «نکیا لماع لابج'و ناتسنمرا «بولوا ندن

 شیطاوبا) ییغوا كولوط نبا یکاح یصم هدنخم رات

 هدماش و ؛شعا قوس رکسع یشراق ه (هبوراجب

 شلوا روبجم هناهتساو بولغم هده رام نالوا عقاو

 اک نب قاتا ندهیسایع لاع هن ۳ «هدهسیا

 «بوریو رارق هه رام یشراق همموراج رارب هلح

 نلیردن وک نددادغب با دادعسا ندهالا قفوم هفیلخ

 هدننیعم لدضتعم دجا سابعلا وا ىلغوا كن هفیلخ

 شوم . ید راشلط بلاع «بودا هب را هل و راج

 لصومو هربزح حادنک نباو (نیرسنق) هجرت بحاص

 دانا :توشود یاتت هنر ته
 -وقوا هبطخ هنما كواو شا دادمسا ندموراج

 ؛شم را وک هرصم هدنماقع نهر ید ییلغوا بود

 بودا بولغم یبادنک نہا هلدادما ناک ندرصمو

 جم اس نیا هم دن رات ۲۷ ۵ . یدشع | طبض یهر زج

 یا نبا «ندنکیدشا قافتا هل ورا «بودیک هرصم

 هدن راوح قشمد ‹كرەدى| AE E جاسلا

 «شلوا بولغم جاسلا یا نیا هد هب رام نالوا عقاو

 هداروا هدهسیا شجاقردق هترکت ؛قرهنلوا بیقعتو

 «بواک بلاغ هد رامرب نالوا عقاو هلا جک نیا

 نددادغب ةفيلخو «شقعآ بیقعت ردق هقشمد نمک

 رکسعرب كوي كپبوراج 2 1 .یدا شعسیا دادما

 دالک ۲ ینتکح هیم هد | تمواقم هل رخ یکیدلک دل

 الا دهفیلخ «بولیکح هدادغب هد ۲۷٣ قره

 «قرهنلوا بصن هنکلیلاو ناحابرذآ هنسواو ؛شعا

 .ردشعآ تافو هد ۸

 ! | حرسلای نا

 | هتسلا يا نا

 یضارقنا كن هیما قید «یدا ب وسنم هب هیما یہ بول

 «ج رسل ییا ی هل ادبع »]

 ۱ ۱ عازم , هیتشواام

 ن ےھارا دیعس وا)

 ۔وا ند ع یارعش ریهاشم

 توص سح .ردراو یرلهیرم قوج ك هدنقح
 .امز دلدیشر نوراه بول وا روپشم ید هلکلینغم و
 وم قاحا هاب | یدهم ن ےھاراو «شماشاب ردق هنن

 هدهرونم هنده .یدنا یوو هلیس دنک ید لص

 بلج هدادغ ندنفرط یدهم هفیلخ قله رارب «بوباشای

 : ردن دن سە دیص رب ر وهم ٽي یار وش .یدیشغلوا

 ۱ نب ۱ ۹٦
 و اب تلق ایی تفط دما

 او ال اه تل ال

 ىذلا لقعا اف ی ینلئاسی

 اینارتعا یلییلل رکذ نم نولوسقب

 نیطالس س كوشلا یا نا

 ندنسایما كهاشکلم 9 قرایک رو کر لرغط ند

 روز رس «هدلاح ینیدل وا EES «بولوا

 - هیقوهلس

 تراما هد رلف رط روز رهش هنس ۰ لسن «بودا

 ۲ ردشعا

 تافو هدنک رات 6 ۰ ۰

 1 هاربا نی دمت رکب وبا ) ۱

 نا es یا

 ۔اص لوط د ید هدننف ایفا رغح و هدنای دا : بول وا

 یک هجام ناو ,شعشالوط هدماشو قارع .یدیا ىح
 یافو . ردرشعا تب ږاور ES ریهاشم ضع

TEوا عقاو هدنح رات  

 | رقصلا ییا نا

 ییفاس بهذم «ییاود تبترم «بولوا ند دیعفاش

 ( لیع ن ك ۰ یا هر

 هایقف و ندا رعش ریهاشم

 قاعا واو یس « هیعفاش داصق » هدنل و هعفادم

 ه دنح ران و . رد راو یرادست و درد یزارمش

 وش .ردشعا تاف و هد 2۸ «بوغوط هدطساو

 دن دن راعشا ل هعطو

 قولخ یف هوجرت قزر لک
 قیوعتلا نم برض هیرتسعی
 احا و لئا ااو
 قفا ال زاتعلا لاتقم

 يش سیلبا لعف نم یضرا تسل
 قولخما دوععسلا كر" ريغ

 حوا ( س سوم
 1 ب هفاعلا یا نا

 یب دروس مکح هدن رلف رط هسانکم هداصقا برغم

 نرق یحشدرد «بولوا ندنک ولم لود هیثاعلا ییا

 هلادیبعو ؛شعا د وعق هن راما دنسم هدنلئاوا یرخه

 قب هدنکیدنآ تنکمو توق بسک هد رغم یولع

 قوح رب ند رلیس ردا نالوا ین د كنتلود هیفاملا یا

 یه وح راطقا نال وا ردق هبا و ربق ؛بولآ ررپ

 ر هيف املا روح رک لکح ییعوط ها ری قلهرآ

 قوح رب كن رغم هدن را ران ۷۲۲ ۵ هدهسا شوا
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1 BAI 

 E ا ر ۱ راع نا نا 1

 فثئاوط نالوا شا روهظ هدب رالف رط قہش كد 1

 I3 ندا ر وهظ هدنخ رات ۶۱ وا ندک ولم

 ؛شفل وا تعيب هثس دنک هددیطاش ءهن رزوآ یم 7

 هبهیسنلب «ندن رک دشا مایق یسیلاها هبطاث ًابقاعتمو

 ناریخ) ندنسیلاومو ؛

8 

 شقا طبض یتساروا «بوچاق
 هیرح «هیسرم ینیدلوا شا طبض هلب وا كن (یرماع
 -اطا تح كنهجرت بحاص ید یرلهطخ نایجو

 هب ص «ك رهدا نایصع ناربخ هدعب .ود رشت رک

 بحاص ییهیسیم زکلای «هلا عزت یدالب راس و
 یافو كناربخ هدنحم را ۱٩ و ؛شقار هو

 ( یرماع ربهز ساقلا وبا هل ودلا دیع ) هنیرزوآ

 هکفغا طبض ییهطانرغ «هدهسیا شلوا اح هد هی ره

 ید کلام كنون «هلففلوا لتق هد 4۲٩ کی ۲
 . ردشلاق هب هجرت بحاص هن

 ۔ وم راتو ایفارفح
i 

 ET Fe ر |راجملا یا نا ۱
 هدنرارب قوح ر ك « نادلبلا معجم» یوج توق

 تدالو لم .هدهسرویدیا داپشتسا هلی اور كن

 . ودشه امد هننافو خیراتو

 0 1 ۱ نورصع یا نا

 هد ۲٩۹۲ بول وا ندنسالضفو اقف ريهام لس

 راعس هدعب و هدلص وم هدنراخ رات ۵ 6 ۵ و ؛شعوط

 قوح رو ؛شفل و لوغشم هاسی رد .دقشمدو بلحو

 : ردرلن وش یراروهشم كا هک ردشعا فیلأت راباتک

 < بلطلا دیابت نم تهذلا ةر » روا 8
 هرژوا دلح ۲ .4 زاضتالا ناف » .رزوا 8

 ةفرعم ف هه رذلا باتک » ۰« دشرلا باتک

 «« فالخلا ف رسیتلا» هرزوا زج ٤ « همیرشلا

 هدنشمدو ننیصنو راس .« بهذلآ 3
 ٩۹5 بول وا یعا هدنرع رخاوا و شا قلی"

 . ردشفل وا نفد هد راوح كنهس ردم ین

 رد دن راعسا ةلج هعطق وش بول وا ید یم ةي رش

 | داشرالا» ء«ضئارفلا نرصتخلا » ««رظنلا او

 ۱ شم ردنا (ES .هلکغا تافو هدقشمد هدنخ را ۲

 نب |
 تاق وه و یضم ام الا رهدلا امو

 لصحم ريغ وهو یأی فوس امو
 هاف هیف تا ق رم
 لصفم و لج نم نقلا ناما

 هر | نا لصا نع (یتوزرم 4 ایع دا ۰
 - ريازج «بولوا لدلیس یا لب

 نرق ید هک «ردمدآ رب شعا تأشن هدهیاش یهد
 ی یک ندنیف راع ضعب ا وک «ب و اشا هدب ره

 هلیبقل كلم «هلعل وا شغا راشتسا یتغح هل وا هاسدات

 ( هساملخ ) هک رب نطو تقفو رب .یدردنا بقلت

 - و هد رلاعدا اط رب هداعلاقراخ «بودیک هنسا ره

 ت دم 1 .یدیشعا هعاسا یغیدلوا ندرلیطاف و شه

 ندتکلم « نق يح هبادیم یس هب وق هداروا ةا

 ؛شلک هننرلتهج سلبارط «بونالشاب هکمزک هتکلم
 سلبارط «هلا لافغا یرلمدآ قاط ر هدرارواو

 ناوربق كسن و هدن رلخ را ۰۸۱ و «طبض ینیرافرط

 هلصفح ینب «هلبا الیتسا ید ییدالب راسو هسوسو
 سن و «هترزوا تبل اغ ینبدنازق «بودیا هب راح

 «دح رک هسنوت .یدیشمریک هلا کد ییاهح راسو

 اح یس نب دجا مساقلاواو ریزو ینیسای نب یسوم
 یتنطلس ناکرا داع ‹كرەدىا ذاحا بح

 رکب وا ی رد كن دح كن ودلح نا روېشم حرومو

 .یدشعا هرداصم ییلامو لتف یودلخ نا نیسح ن

 ندکدتا سح قیدا رفا ANSE صفح ین هدعب

 هب راع دلس راف وا نالوا شاار وق ند رلن و «ه رکص

 عا ا هيلا یدنکو «بولغم یہا ای وم كل رودا

 ام «كرهدیا طبض قفارطا راسو هام فا مادعا

ِ ۹ 

 . سم رود

 اح تنکمو ٽوق هجو و .ردشما عیسوت ىنكل

 هبامد كفسو هفاستعاو رظ هرکص 0

 د رکور ندنسیدنک یرکسعو یسهعب «ندنغیدالشاب
 شتا روهظ هدهرص وا هلرا رف هوا «بولوا ناد

 اد ولقم د زا بطاضو راهش ور هلسفخ یا نالوا
 - رک هدنرزوا كکشا رب هدنخ را 1۸۲ «بولوا

 دل RES ندکدلربد

 .ردردق هئس قح رب یتموکح
 « یافخ لایعلا وا »] | هرتن

 ۹ تعحارم INE نع یا نا

 تدم هدست ول

 باتک» (دجم ن مهاربا) ۱ ۰ ر
 را لناونع «تاببعتل ی یا نا



 ن با

 ینیدل وا تاذ رب بیدا و ماع «ب ول وا یحاص

 هلا روهظ هدنلئاوا یرجه نرق یحدرد «هدلاح

 - رک هنسهرص لاکا «كرهدیا قاحتلا هب ( یناغلش
 را رب هلم وقر هدنخح رات ۱ «ندنع دل وا شم

 .ردشغ وا قارا یسەنحو «مادعا ا ولصم

۷ 

 ندب یعیا رعش ریهاشم . یلہملا ۶ ا

 هاتن اھا كنەكمار «بولوا 4

 ۰ ردشفل وب سص اعم هلسا وب وا و یعصا و «شماشاب

 هعطق وس نالوا نابم یفایئسا هب وه رصد نالوا نطو

 : ردب د 5 ا هلج

 هلوط ناج رجب ليل نم كشا ناف
 رصقلا ةرصبلاب هتم وکشا تک دقف

 ةیعنب "اس تلدب دف سفن ايف
 ۱ ربع ةرق نم تلدب دف نیعایو

 -ربق (قمتع ن دم رکب وا) 0 ۳ |

 هدم ۳ «بولو د و ۰

 رب یحاص لوط دن هدنایداو نونف و مولع راسو

 هم
۰ 

 اشم راسو ندریلادبع نا هدسلدنا .یدیا تاذ

 .هس ردم هیماظن هددادغبو «تئارقو ذخا ندربه

 مقاو هدنخح را ۵۱۲ ییافو .ردشعآ سيرد هدنس

 دعوا
END ۰ 3هللادبع » 

 ار هر ت ۱ فسا يا با
 نا کز کن یک فللاراج ن یلسع یکی نت

 [ .هلرویب تعحارم هنن رله دام ¢ یس و

 س ٠ج لادہع ےسع وا

 ۱ لبل یا نا
 ناشع ترضحو بلاط یا ن ىلع ترضح بول

 هشرش ثیداحا ندن رایدنک و ؛شلوا قالم هنافع نب

 یافو .ردشمروک یو لج هعقو .ردشعا تیاور

 .ردشل وا عقاو هدنح را ۳

 بل یا نا هجا : :O نو رپ رز

 «پولوا ندأآر باحتا و نداپقف یامدق .ردیلغوا

 هنس زّوئوا ندنفرط سابع یب هدعب و هيما ینب ادتا

 ند اقف ربه اشم ر .ردننشخا قلیضاق هد هف وک ادام

 وا مظعا ماما ۳ و درب دن سهیل هلج یرو نایفس

 هدن رله رآ بول وا عقاو تدور هدرلنډ ها هفینح

 ۰ رد روم یرلا رجام امت دف لاسم ضع

0۹۸ 
 ہل

 ۱ تاقو N ۱:۸ «بوغ وط هد نخ رات ۷

 . ردشتا

 هوما تلود (-- هلادبع) 3 | ۰ |
 رهاشم كراڪح اا لععم ی 3

 دی ساق «یدیا نکن ز تباغ «بول وا ندنسا رعش

 ا قب) .یدردا تحایسو ریس قروح ك هراعلا

 .یدیشغا انب یصق رب روپشم هلییعسا (غرم) هد (هئار
 تعیصم «ب ول وا 3 هده ر ونه 9 لام تدم لیح ر

 وا بصز جد هکایلاو ر ها رع ندنف رط رب ز ن

 یاظمو داليا ى یدلس كينغيس

 سلاج یخا ىف ظحت مل قلا لعبو

 هر و دل صوت 4

 نری ر | دما فا نا
 «هدلاح ینیدل وا پوسنم هشادناخ رزو ر «بولوا

 «شملوا لخاد هنکلس ناشیورد «كرهدا اید كرت

 طاير ) هدریصم «بودا تافو هلن راد 1۸۲ و

 .ردشفلوا نفد هدلم یفورعم هلیما (روصنم یا نا

 «بولوا یحاص یلوط د 0 02 را0 و تند و دقف

 باتک » نالوا عماج ینلاوحا مجارت ك اشم ضعب

 ۱ ۱۳ یر او اسا
SIA |تب رجب  

 و | هز,سه یا نا
 حج مش رپ هش سدد » كن (یزنم) ءبولوا ندهیعف

 ؛شم زای هلاسر جاقرب قلعتم هعو رفو تاقیلعت ضعب و

 هدنخح را ۳4۵ ءنکیا لوغشم هلسپ ردن هددادغب و

 . ردشعا ثاذ و

 ماش قشمد ( سس ندا | ا
 اصف «بولوا ندنسا رعش ۱ 1

 ۸۸ هیدن را ۱۷۲ .یدیا روپشم هلیتاتکو تح

 .ردشعا تافو «هدلاح ینیدلوا هدنشاب

 «بولوا ندع یابطا یامدق ۱ لاا ا
 هب واعم .یدنا بهذا ییارصن ا

  هدنکیدشا تنطلس نالعا هدقشمد نابیفس ییا ن

 ار ام نالو هداروا

 ؛قرهیم ری ندا یتسیدنک زودنوکو هچکو ؛شعا
 اسالا نویع» .یدیشلبا قرغتسم هاسحاو ماعنا

 ۰ ۲ نوک داور تنبحباص هتایطالا تاقبط ىف

 هلی رام یک هدبط ییاسشا بیس ه هب واعف كنهجرت

 ۳ صوصطا لعو رباد دب هبک سم و هد رقم ةیودا رار



 نالوا . هدنقح یصیاصخو توق كنه ودا نالوا ا

 رباکاو نایعا هدشنامز «بولوا یکم تا
 . ردرلشخا تانو ًامومس تاوذ قوح رب ندی

 فیلکت یلدبع یو كدیزپ یلغوا ندنفرط هبرامم
 تفلاع تاوذ قوح ر نددوقن باا. ی,قدنلو

 - دنیا میج رت یدیلو ن دلاخ ی نج رادع :بودیا

 كنهجرت بحاص دلاخ ن نج رادبع بقعرد «ندن رک

 هکمو ؛شعا تانو ًامومس هلتبرش رب یتا بیر

 دلاخ نب رخام ن ظلاع) سمداز ردا و
 یسەچەع هکر دق هل ره «هدنکیدتیشیا ینون ( دیلو 3

 رج امم یردن ی كنب واعم نج رلا دبع موقرم

 «ندن رلقدل وا شم نا سیا 1

 هلی رمغ تبارق هد هسي دیغو یتبحم ردقوا هنس چیم

 خروم .ردشعا لتف لاا 1 ءب وديڪ هماش |

 سهم ندنفرط لع ترضح ءهر وک هنتاور كنندقاو

 ندا تافو هدشیرع «بونلوا بصن هنکلیلاو
 ید ررهز نلیربحا هنسح ماما ترضح و ۰ (شا)
 یدنا ندنسهناراکشنعام تاب رت ةلج كن ەج رت بحاص

 دل رابم ندلادع تاداعسلا وا) 1 زا نا 3
 تن رع "(یرررطنا مرکلا نایت ۹ 8

 دب هدهعونتم نولفو مولع ا ندنسالم مظاعا

 ۵ 66 .یدا رهام «دنایداو رعشو یحاص یلوط

 هدعب و ؛شعا تأشنو دلوت هد رع نا هربزح هد را

 ؛شم رک هنتمدخ كنارک ضع «هلا تلحر هلص وم

 هتلع ر بحوم یتسلزو كنب رلقایا های رللا ۲ خون

 - هقیح ندنسهناخ تقو قوح رب «بولوا راچود

 وا ؛بودیا تعجارم هنسیدنک سکر هو «شمام
 ۔احا .ردشقا الما یرلباتک ییدتبا فیلأت هدهمص

 شب هلیاونع « هبابلا باتک  هدنقع هتیرع
 هدیفم راآ ضعي راسو قیلات وب ر هرزوا دل
 كلصوم .بودا تافو هدنخم را ۱۰ .ردراو یس

 نفد هد راوح طابر ینیدلوا ش شمربدتا ا هدنلخاد

 کیا وش ؛بولوا ید یسهب رعش تعیبط .ردشفاوا |
 نت د روش کی انا یحاص لصوم تب

 - هدیص رب ینیدلوا شهردوک 39 کیدروش

 ردن دنس

 - ود

 هتک نم ةلغبلا تلز نا 1

E GEER 
 "اقهاش هلع نم ابلح
 ًارع هتحر یدن نمو

۹۹ 

 ١ شم رک هنتمدخ تل نب ویا ندلا |

 ن با

 ا نا
 كن دلادج هج زلا ینا (مرکلا ۰ ۰

 نالوا قلعتم هع راتو هلیلصف و لع «بولوا یردارب

 ارد ر وم چ روم نالوا تام هتل وه را آ

 هداروا و دلو هدرع نا هرز هدنح را ۵

 هلص وم هل ردار ییاو هل ردن هدعب «بودا تأفن

 لصوم بحاص هاکو ؛شعا نطوت هداروا كرهدک

Eسجایسلا لحال هاک .هلثلاسر و تیزر مام  
 یالع ربهاشم «بودیک هسدقو ماشو هدادغب هلتاعفد

 -وع هلصوم .هرئص ندکدشا تئارقو ذخا ندصع

 هفیلأتو هعلطم ینییرع «بوناپق هدنسهباخ .هدنند

 .یدیشعا رصح هب هثحابع 4 ران دیک. شب راز یسالنک و

 امو هدب نع تاسنا و رات عو هدشدح ظفح

 تیاغ هه یاونع « لماک» هد رات لع .یدیا یباما

 و ۲ EN تاتک رب نوهشمو رس

 «قرهالشاب ندلاع تقلخ «بولوا ترابع ند دلح

 یاعوقو و لاوحا ةفاک كدەنماتخ 0 1۲۸

 تیاورو لق هلا هرابع رب لزوڪو سیلس ِتیاق

 صم تیاغ هدن ربش (ندیل) كکنملف رثا و . رويدا

 یییدل وا شلدا محبط و تکست دوام خب را ۱۸۲۰۲ قردلوا

 لوسر ةباصع رده وا مشن ید هدرصم اربخا یک

 هرزوا قلوا عماج ینلاوحا مجارتو یاسا (ملص) هلل
 دلج ه هلیاونع « هاجعلا ةفرعم ىف هاغلادسا»

 اب رک Ea نت
 - الا ۰ هدو «بویلاق یرک ندنح رات دکرمها و

 . ردشم وا هدنس ههینطم ٩ دیه ره هدنح ر

 راصتخا ید ین « باسنالا باتک » رومش كني اعم

 هرزوا دلج ۳ كرهدیا ےھت شرار قوح رو

 ۳۰ .ردشع وق هنادیم رثا یحوا رب رادتهف تیا

 ات یصحوا و .ردشقا تافو هدلصوم هدنخ رات

 هدزمناسل هدكنجوا و «یسافلوا عبط زونه كنفيل

 .ردقسا نااش یسافلو یراهجرت

 هلاصن رعتفلا ویا نیدل !ءایض)
 لا هما شآ کا | دا ن ۱

 هدرع نا هربرج «بول وا ا ثتشدلادحم و

 هل رد «هرکبص ندکدتبا لیصحت هدارواو ؛شغوط
 بسک هداشناو رعشو تایدا .بودیک هلصوم رارب

 - ح الص سصان كم هدنګ را ۷

 كہلاراشم هدعب و

 .یدضشتا ربع



 ل با

 زونه «بودا باشا هندلارون لصفا كلم یغوا

 .یدیشلوا یر زو كہلاراشم «هدلاح ینیدل وا باش

 «تقو ینیدقیخ ندنطبض كاضفا كلم ماش قشمد

 هاتف لاها ضعب نالوا

 ندنفرط مڪ ن نساح بحاح «هدهس رل شتا دص

 كلم هدعد

 هچر :تح ایص «تقو یيدتا 2 ورخ هد سوم لّصفا

EEE ECSشلوا ریکلد  

 . یدیشل ربح اق ه رس ید هدنحشا كشف دنص ر

 ندنسوقروق كئعاج رب نالوا یرادصف هتسیدنک

 ؛شجاق كف ندر «ب ويم هنا و هدب رارب

 e هلاسر لو 3 هدیاب

 0 دط اس

 و و
 لصفا كالم هدعب

 ۱۱ ۱۰ و شک هات

 نالوا یحاص 1 «بولیرآ ر هدنګر

 هلکن و «هدهسيا شیک هتنای ك رهاظ كلم یردارب

 ؛ شیک هراجسو لبراو لصوم بویمهدیا جا زما

 كنارواو ؛شا ررقت هدلصوم هد ۱۱۸ تيا و

 اشنا نف .ردشملوا یسیشنم كد و نیدلارصا یحاص

 0 ند د لوس ی

 تیاغ و رومشم او « عاشلاو بتاک)ا پدا

 «موظنلا لح ىف موق رملا یشولا » هلیفیلأت

 ل رلناونع «ءاشنالا نف ف هعرخلا ىلاعملا باتک» و

 «هګ دا ر رش

 رب لوبقم

 یس هب راعشا كنا رعش ریهاشم

 جاق ر
 یس هب تاررحم قع لئاسر نآود

 .ردراو یرتا ییا

 .ردشقا بیئرت خد هعوجت كوپ رب عماج
 رب هرزوا دلح

 ۳ هه رروا ی رپ و هک ایراد

 ندنف رط یحاصلص وم هدنح رات 1۷, .ردشعل واتر

E O ALE 
 ر دلاءایض ن دمع ن دلا فرش ا

 MET ۱ نا
 ؛شغوط هدلصوم هدنګ را ٥۸٩ «بولوا لغوا

 ن «ری رم هعفان بتک چاق رب روثنمو موظنمو
 هد را ۱۲۲ ءهرکص ندکدنا فینصت راهعوم
 . ردشع | تاثو

 اسا وا)
 ار 2 | ییادجا نیا

 یوم 9 نالوا شفلو س3ا

 دا ھا
 یزاشن ها

 ما بول وا تاذ 7 لضاف و بیدا شغا

 - 5 .ردراو یرا آ ضع راسو «ءاونالا باتکو »
 .یدم هنل وا س رس د هناف و ر

۹۰ ۰ 

 ]/ 5 رب ا ۰ ۰

 ا هنسەل | ۷

 ورع ] درست 1 .هب روپ تعحارم دسر دام » رجا 7

 ۲۱ .هل روپ تعحام جد وا KK رجا نیا

 دیس اه اب تا وه 0
 2 WE U: e ا! مرخا نا

 [ .هلرویپ تعجارم ۱
 4 2 ل ي ا اا اطع نج لا ع لضفلا وا ۳

 .دحو ا یرعه نرف نیا ۰

 لی ا عاتسا تولوا ندرت
 -رفرط یرو ناتسربط و ناسارخ نوحا هع ونتم م ولع

 . ردشع | تافو هد زارمُش هدنح رات ۵ ۸ و «تحایس هن

 رلباتک قوج كب ؛هلغلوا یطخ سیلس تیاغو لزوک
 بولوا ید یسهفنار راعشا

 ۳ ردن د هلج وا دعط وس

 اصقات عفر نا ریل اک رهدسلا
 رادسقلا دئاز ضفع و ادا

 هلدع لداع فاصنالا

EFرابضنو ةد دح نيد  

 .ردشقا جاستسا

 یعنا ادا و

 / عاطقلا نبا « |

 [ .ها رویب تعجارم ۱ ساردا نا
 الخ (شنفلا نیا دوخاب و) ۱ | ۱

 «هرزوا قلوا ندنکو لم هقل شوفذ

 دح,ریکشرو «بولوا روک ذم هد هیرع می راوت
 رعنا یعنکیا بقلم هليبقل « نامشش » ندنرا

 ا

 1 .دل روپ تعحارم هد سن وفل ۱»]

 ند نب دج 4 ا دیع و ا) : ها ۰ ۱
>= : 1 

 ريهاشم ( لصوم یراصنا ل جدا

 3 ىدا ید تنبحاص لص وم «بولوا ند رع یارعش

 ا هلج هعطق وس ها تاق و و دن دات ۵ ۸

 : رد دیر

 بحاص رهدلا نم ىل مو لک فا

 ودع دنلب ىلا داح یو دیدج
 كردم ربغ ىونلل ودغاو ح ورا

 ودفب الو حورپ ال نم هک ردب و

 ۱ ةاطرا نا
 نامز كن هب و اعم «بولوا ندع یارعش رهاشم

 كرلنانلو یسلاو هنیدم ندنفرط هیما ینب هدنتنطلس

 یی دن كکح نب ناوم و هبتع نب دیلو ص وصل العو

 (نایحس نب س نجرادبع)

 . ردف و رعم جد هلیبق) ناععس نبأ

 1 هتسهدام € یاد ز مهار ۱»] ]



 ه رج برش روا ی

 ماود 2۳۲ سس مز كنا رک «ندنغب دل وا تی

 كن هب واعم «بودا تل هاتف لس .یدردیا

 كب هدنقح .یدیشلوا یترشع مرببه كدیزیو یعدن

 : ردندن راعشا ةلج هعطقوش . رد ورم تایاکح قو

 اشنا ادحام یعیدن یتیم دعت ال

 ناتهب اروز طلا الشاق ال

 اهب رشم ذل اساک ةظاعا یسما

 ناعرو نيرستب تقح كسل اك

 اسب لی ےک اهب رشتل انا
 ناتس و نانسو لیا اک

 0 ایا ی ج رفلا وا ) “ا. ۰

 روص یهدنلحاس هب ر وس 2

 .یدیا تاذ رب نتفتمو اع بول وا ییطخ كنب رهش

 هنماعا قم بوزاب عرار لصقم 1 روکذم و ك

 ك «لعل وا جد یطخ نسح .ردشمامهل وا قوم

 هدنح را ۳ .ردشعا حاستتسا کد کو

 تعیبط .ردشعا تافو هدنسهنس ۵۰٩ «بوغوط

 : ردندن راعشا ةلج هعطق وش , یدیا راو ع د ی« 9

 انعی دوت ناح دقو تبجع ۱
 ا-هرا ق بثاکرلا یداح و

 یاضا ىف دقوت ران و
 اهرعق نم دعصت عمد و

 عمدا اهتفطت راتلا الف

 اصهرح نم فشن عمدلا الو

 ناطلس (يها رای دل قومب ۱ داتسا نا

 د زاب ناطلسو یا ناخ دمع

 كل ردم هدهیساماو هدنداعسرد .هلغلوا لضاف رب _

 . ردشقیا

 ق احسا نا

 . ردماما هدننفرسو یر

 دم رکب وب ا)
 بول وان دنن دع یامدق ك

 هر وه دم (

 رفعح وا هه رمح)

 یبا لناونع « ىزاغما » «بوشیروک هلروصنم

 هددادغب هدنخ ران \ ۱ .یدشم زاب هنهأت كيلا راشم

 . ردشعا تافو

 ماظن (- نسحیصن ونا) ۱

 هاشم ناطلس و كالا ! ۳

 بول وا وک هتکن معاش ۳ شا تا هدنرلئامز "

 راشم .یدا یحاص یلوط د ید هدنرلتف تغلو وح
 بصن ةنکليلاو (ركبرايد ییعی) دمآ ندنفرط اصلا

 | قداف دسا نا

 ن با ۰۱

 ه دعب و شا لصاح تورو لام قوح ك فعل وا

 -افش كييبط مان لماک «هدهسیا شفلوا فیقوت و مابتا

 ا یس

 یهروکذم ك5 «قرهش وا توعد هن راما ندنف

 -اشکلم ناطلس فا كو ندنتیعب ات كنا ورم ني دجا

 -ص نب دجا «ندنعیدلوا شع وقوا هبطخ هتمات كه

 لاها نی رافایم [رخ وم .یدیشلت روق هلیتع

 دی ی E را ر هدنمسا ییاسغ ناو

 شا سما هنلتفو «شع وط یهجر تحاص «ك رهدیا

 .یدیشعا وفع هلیتعافش كتیاسغ روکذم «هدهسا

 -ورض هلیسهدایز" .هدهسیدنل وا وفع ندلتق دسا نبا

 « تعدد تاورم نب دجنا تیا E هدیر

 بضغ دجا «هدنکیدتیا مدقت ,بوبای هدیصق رب راد

 اتو هدنخح ران ٤۸۷ هلکعا ما یتبلص «بودا

 : ردد راعشا ٌهلح تس ییار وش .ردشفل وا مادعا

 اقیحر ما كب اضر نم اقرا
 اقیفم یرکس نم تسلق تقشر
 کلا ایا هابپصلل و

 اقر اسالا ىف ناب تیسن

ET۳ سا فر  

TRیرجهن رق یجب زرکس  
 اا و یراعشا قلم هادم و مش

 . ردش | تافو هدنخ را ۷۳۸ . ردراو یراثآ ضع

 هد هلطیلط هدنسب رک رات 8۱" ۱ ارسا نا

 یلوط دب هدبط شن وط
 و و تنیه و EA «ڻيکح «یک ینیدلوا یحاص

E |بول وا ندا دو اف  

 ندا ثتاق و هد 6۵۷ ۰ و ¢

 اهم ید هدرعشو هب نع تایداو یسه رپ جد نده

 راد هنناداقتعا درلید و - یدا راو یر

 ۰ ردشم زاب جد رک ضع

 ی 3 أ 2 ۱ 9 ۰

 یارعش ره اشم (راوس

 «شعوط هدماش قشم د هدنح رات 7 ااا «ب ول وا ند ع

 هڪنا ربع

 . ردشعا تاقو هد در

 تربش هلیظن راعشا راسو راهدینصق ضعب لوبقم

 ذخا نددرورپس ندلاباپش میس (هرکص ندقدل و

 تیاغ هدنقح راکا ح دم

 هکتا د لب رود هنا رهقف «ك رودىا ہر بالا تق رط ۱

 تس وٽس نالوا ه دنوح تسادحو . یدنا ما ۱

 ِ اسا لج

 هنيع تنا لب نوكلا ريغ تنا امو
 قاذ و-ھ ن۵ رمسلا E ^ مهفبو



 ن با

 «ندنع دل وا ییدومو ص ولخ هب یر رح نسلسا وا

 قوحرب هدننافو

 هنفد ةعاس هيلع "امسلا تکی
 روشنلا و دولت 6 عماد

 هح ور دعصع تحرق اهنظاو

 روسشلاب .تقلعتو تم اش

 ادراب یععب ثیغلا عمد سیل وا
 رورسلا عمادسم نوکت اذکو

 ۱ E ته رویا ) | جا ۱ 1 رم ۰
 ۱ .دانروب تعجارم 5

ED 2ام نور  

 [ .هل روب تعجارم و
 ام « ثعشا نن نج رلا دبع 1

 ۰ تب
 ۱ . هل روی تعحارم هنرس ه د

 صج هدهیروس (-س مهاربا) ا ۰ ۱

J,هاب ا لاح و دح و ندنسایص ا  

 تافو هدرا را ۰

 دا یا

 ,یدنا تاذ J ر وهشه

 :ندشعا

 .ایطا ریهاشم كن هیلیشا هدسلدن ۱ نا 2 ی دز ياس ۵آ لا مم | ۰

 ادمو مال ۰ نف وا ندنس

 قوح ك هدنقدح ن راهم و تفت یک هداضرم تاو

 ارد وقنم رداو و تاباکح

 سابعلا وا نیدلا قف وم) ۱ ۳ 21

 ( یی ررح مساق ی دجا ۰ / ۰

 تاذرب نفتم و تیداو قداح ندمالسا یاطا ریهاشم

 كل ام و هد دنه هد هب ردنکسا «هدع دق نان و و ګرا

 كن ابطا ربهاشم ندا ر وهظ هدنذ رط ره كن هیمالسا

 ف ءابالانویع » نالوا نیبم یتتافیلأت هلیلاوحا جارت

 ۳ هنلضف و ا لیلح 7۱ لناونع »ِ ها الا تاقط

 كن هیمالسا تی دم باتک و E .ردلداع دهاش

 نار كنونف رنک ی و هف_سلفو بط

 دا را دتهق دا تكفالسا «ندنکیدرنسوک یس هجرد

 رک ها دع نادر

 هدنخ را ۳ «بون] و دم هدنطسا وا یر

 هدافتسا هدناب اس ۳ ید ندراطب سا 0 لب هفتم د

 تالا

 6 ءابطالا تانقبط ق ءابالا نویع» نالوا یسهدرک

 نرو یک د هچر تحاص

 رد شما تلاوو هدقشمد هد ۱۱۸و | شلیا

 .هعبطم 4 دیه و « م هدنسد رحه جرات ۱

 , ردشم وا سان و غیط هد هب وغم

«۲ 

 هدنساننا e ها مظن ر

1 

 ۳9 ۱۱ مال ۱ 4

 ۱ نجرا دبع) | سابع ۱ ات ابا
 ۳ لوسر ع (عقو 1 ۳" ۰

 " لفط یسیکیا «بولوا یرلنوروت ۵ ( علص ) هلا
 ٠ یرتدنا قلرادفرط هلع ترضح «هدلاح یرلفدل وا

 ندنف رط هب واعم هلل رما احماو لتق ینیراقج وج و نیداقو
 ۲ :اطرا ن ر ندررومأم نلیردنوک هفرط ره
 . لیلا را كنيلع ترم .ردرل_شفلوا مد ندنفرط

 نب هلادیبع یرکس ندنررش هدننطاس كنه واعم

 هم وق لئاق هدنروضح اف نوک رب سابع

 - نس نرد) وا ی راغوا یص مب « ار

 «هلیسرب و باوح هد « مب » شید « ؟ كسيم

۸ 

 فداصت هدر هقش یریکیا ندقح بانح» هلیادبع

 كنساروب » رەس شد » م ردنا اعد یتسم ریدتا

 هب وام «هددسا شعازوا جلف رب 4

 رویا هب » و «شعٍاق ا ب وال رف ند رب لاحرد

 لا دیبع «هحید « ! كسکع هربدلوا هدیریگیا ؟كس
 كسابع نب 4 ادیبع .ش د « م دقح هناي یی وا ها و «

 هتک یزوک ترا راب رکح مکح ما یبهحوز

 9 «بواک للخ دن ر وعش مه رکص ندکدروک ینصذ

 هدیصق رب ییدلیوس هداب وب «قرهیمدلوب رارق هدر
 - ریش ال وط كل رەد مر الا یا ر شارل د ەق رع

 : رد ده دیصق وا تد کیا وس . شه

 امه نيذللا ىنباب سحا نمای
 فدصلا امهنع یظشت نیت ردلاک

 امه نیذللا یباب سحا نمای
 فهد ع مویلا ىلقف یبلقو یس

 یباب سحا نمای ایه نیذللا
 یضعف ماظعلا 23

 (-دایزرر دمت هلادیع وا )

 نب ا یدفوک یارعا نا
 ۔ادمآ رس كنویوح یامدق .یدا ندنراهلوک مشاه

 رداو و راعشاو تایداو تغل «بولوا ندن

 هب واعم وا یا ندنب ایا هعساو تام ولعم هدناسناو

 ؛شعا تئارقو ذخا ندناص یا رک ناو رب سط

 وا ربهاشم 1 تلعت و کش

 هبلط قوح ۳ ندهدیع راطقا هنسرد .یدیا شم وق

 ندربزا «نیزسکغا تعحارم هانک بوت الپوط

 اط ندزامالشاب EE نوکر

 -وک ییراقدلوا هدکقا هثحابم

 نیا ید ندنس دنک و

 یتح .یدرربد زا

 كنشک ییا نادیس



 ندناجیس| نالوا هدنقرش یاصقا كەمال
 ST ۳ یتفی دل وا ندسل دنا كني رکید و 7

 شلیوس تب وس «قرەلاق هدب

NYاننيب رهدلا فلا قش ناقیفر  

 تا اف عملا و

 -رلت وس یرار وپشم ها بول وا قوح كب یافیلأت ۳

 باتک» »® ءاونالا باک » 6 x ردا وئلا باتک» 9

 تاتکح» >¢ ع رزلا 2 دقص تاک » .«لعلا 7 دف

 ییاعم» ء «لئابقلا جیرا» >¢ لیلا باتک» ««تابتلا "

 «« ظافلالا باتک » «« لاثمالا ربسقت » .« رعشلا "

 C> نییرمس زا رداون باتک » »¢ نشا بسن باتک »9

 «« بابذلا باتک» «« سعقف قیردا و باتک

 ید ندشناونع كن بضع ندننافیلأت و .هراسو "

 .اویح هيرو تعارزو تاب هرروا 8

 .یدا راو یی راو تامولعم ید هدنقح هیت تاب

 هک .نیافو كن هفینح وا مظعا ماما هدتښدتم ۱ 3 * 

 هد e) نه یس) ه دن ران E «بولک هایند یس 3

 ید هنسهدام « دیعس وا»] س .ردشعا تاقو |

 [ .هل روی تعحا رم 3

 -وا ندافرش ( نیسح نب یلع) | نا
 یدیح و كنب صع هدننیه لع «بول ۱ ٠

 - وا ندنراروظنم كنهلودلا دضع ندهبو لآ .یدیا "
 نوک رکید لاح هر 5 ندنافو كہلاراشم «بول

 تاق و هد د وع ندعح هدنخ رات TNE و ؛شلوآ 3

 . ردشعا 1

 ىج د( دم نب یلعنیدلالاک) ۱ یا لا
 ندنسا رعس و ادا ی رعه نرو ۰

 هف وصن و وا قد رط ه دود هد هسا" شا لافتا

 هلياونع « هبرحأا ةماقملا » هدیاب و «بودبا كولس "

 تاقو هدنحګ رات ۹ .ردشم زاب باتک رب روپشم "

 ردن دنسه ر وپشم ONE 3 قیدلوا شلیوس هدنقح

 ایام نا اپ تک 3

 انا ربح ىف تارشلا رثکت نا
 دعابتم HE اک را

 ء ( لسم ن ر دللادبع دم 0 فا
8 

 ۷ اند لو RES لصا من كس

 ن با - 0 5

 -اوا یرسه نرق یجشبو ؛شغوط هدسلدنا بول
 نشود نیتویاطت یر

 روهظ هدهرص وا ا لالقتسا نالعا «نکیا یسیلاو

 ییغوا كنو س . ردشمک هنسورص ك ولم فتا وطندا

 ن زاد هات اتاه كس رد (سطفا نا ركب وا رفظم)

 یه ونک وب ۱۳۱ تلاش وط ولم ی

  لغوا لرفطم س .ردشعا تاقو هدرا 6۰ و

 هلیبقل ( هحاس) هک (سطفا نب رع صفح وا لک وتم)

 بولوا یکاح سویلطب هدننافو كن ردب «ردفورعم
 لب )راد رس كفش: نی اسو ى ارم
 یهروک ذم تکلع هدنخ رات ۶۸۳ (نیربش رکب ونا)

 .ردشمروس تموکح هداروا «ردق هه دنا ےتف
 یتلغوا ییا كلك وتم نیرنش روک ذم هروک هتاور رب

 دا ساک و ندک دا لتف هدنکوا یزوک

 لکوتم هروک هشاور ر کیدو ؛شقعا مادعا

 وا لتف ندنفرط نیفشات نب فسو هدن رات ٩

 ر هدنقح كنو نودبع نا روم نعاش . ردشه

 کر ی تر

 رثالاب نيعلا دعب مجفی رهدلا
 روصلا و حابش الا ىلع ءاكبلا اف

 لیضفو سه رعُش تعیبط كسطفا نبا لکوتم

 : رد وش یلطم

 زردی ناعشا هلج هو وس راو جد یداو

 اتعیلا رم ناب یا

 یطسو ا نم دقع نعذ

 UE تا ی ملام

 در اس ن ۱ | WORE 0 ا 1

 ندن داهز و ع 4

 تأشت و دلو هدنسهدلب (هیاد) تنور

 یسویلطب رع وا «تودیک هب هیسنلپ هدعب و شا

 ۱ ندالعریاسو

 یدا

 هنس چپ اق رب «هلتلحر هقرش هدنخ رات U 1 ه دعب و

 هدکعا تد وع هب عو :شملوا رواج هد دم رکم

 ا

 تا م ولع و فوصدو تیدح . ردشعا تا و هدنګ ر

 5 ۵ ۵ ۰ ه e دلن (ص وق) و ديعص

 ك «ب ول وا ی دو دیه AEG چاق 5 قلعتم هر

 رعلا دیس مالک : رد رلن وس یرار ومشم

 1۳ » <« یشلادیس مالک نم ررغلا» <« مععلاو

 نه محا ۱

 .« تارشعلا» «« ایلوالا

 ار وش «بول

 4 وا قیقر جد یراعشا

 : رد دهلج وا تب یکی



 ن با

 فقاو كباب دنع ایاطلا رسا
 فلام باق قلا قیرط نع هل

 ةیغو الهحو ادنع یصعاعردق

 فتاخ هللا نسم باق هش مملو

 فورعم ید هلیعسا فا )| .. ما

 ریو لوا نینبلا م
 ندنسامد لرصات نئیم ولا ریما و 17 ی رپش

 .یدا

 ندد ا (-- ورع) | 7 و

 < رلن ذ وم تداعس تقفوو

 ۔رط زمدنفا (علص) هللا لوسر ترشح ؛بولوا ندن

 هب وعد هعالسا یراصنا رار هلا ربع نن بعصم ندنف

 ۱ ارم او ید نارا هردو ؛شلوا ام

 و ص یادا ندنفرط سدنفا تاشو رعف تصح

 نامز كاطخ ن رع ترضح .یدیشلروی لک وت

EDEردشعا لاح را  . 

 نا (-- دج یا ن دمت رکب و ا)
 راعشا «هلغلوا بلاغ یسهظفاح هوق بول وا

 ریسفت .یدنا راو ریش قوح كن هدنظفح ندرد

 نآ رق مولع .یدیآ ندنن اصا لوط د ید هدشدحو

 وا ینافیلأت قوح رب هدنقح هراسو ثیدح بیرفو
 اک لناونع « ثیدطا بیع » یروپشم كا «بول

 .ابع نددفیح 2 ۰ هروک هشاور هک « ردب

 هدنسهنس ۳۲۸ «بوغوط هدنح را ۲۷۱ .ردیر

 . ردشعا تاقو

 ۱ یر اا نا

 هلودلادددس هالادبع وا)

 هددادغب ( م رکلادبع ن دمج ۱ یرابا نا

 بیدا ءبولوا ندنرلاشنالا بناک كنهیسابع یافلخ

 .یدا تاذ رب لضاف و

 . ردشعا تافو

 یامدق ع نب ورک ناع وا) باب نا

  رتعم ؛ت ول وا ندداهزو نملکتم ۰ ۰

 ها تاکربلا وبا » ]

 ۳ هل رو تعحارم

 هاكات ۹ ۰ هدنګ رات ۵۸

 قیاطم هنلاوقا یلاعفاو لضافو لاع .یدیا یس كندل

 تب هللا یسعب نسح «بولوا خاص درم رب
 تافیلأت ضعب هاب راهبطخ و لئاسر قاط رب .یدشعا

 «بوغوط هدنسدنس ۸۰ تك رعه

 ( نام ) کر دک هب کم لده رسصد

 . رد راو یسهدیفع

 «هدنخم ران ۱ ۶

e 

 و روصنم رفعج وا هفیلخ .ردشعا تافو هدنعقوم

 ۱ ردشلب وس یی هی م وش ه دنح یاف و كاد

 نارم لع هب تررح اربق
 افنقم انمّوم نمغت اربق
 نافرعلاب نادو هلال قدص
 الاص قبا رهدلا اذه ناول

 .ناشع ابا ام ال قبا

 سوم (د_ج 7 یلکنح رییک ربما) ۱ bk نا

 اجر كن و والف نب دج ندن رادکح ِ

 هلالح او تر قوح ك هدنبامز كن و «بول وا ندنل

 اب و ۲ تب .یدیشلوا لئات هاناسحاو تاعطاقم و

 . ردشعا تاقو هدنح رات ۷۶ «بولوا تاذ ر

 | كباب نا

 . رد راو یناوبد بترمو یراعشا قوفرو سیلس تیاغ

 یراکا ضعي یک هلودلا د_صع ك رودا دالب رود

 نب بحاص هدعب .یدیشلوا لئا هزاوج «هللا ح دم

 دا شا تر وصنم نب دعا ا دبع)

 «بولوا ندیتشا رعشس رهاشم

 نیزایو هدا كن وا نشف «بودا باشا هدابغ

 .یدردنا ا راما هد دا دن

 : زدیدن راعشا ةلح تی وش .ردشعا لاح را

 ی هفقرف مسللا اه یو

 یام هيلا توکش دق ین"

Nsهددادغب ه دنګ رات  

 ۔ هدام « هب وناب نب رفعح وا »]
 هيوا نا

 [ .هل روپ تعجارم هنس

AEبس هر دلا لاج نی دمت ےس  

 0 را ۴ ِ ۱ قیرجاب نا
 هقشرط ر صوصحم هندنک هلا عاطقنا ندقلخ

 ؛شعثیلاق هتساوعد داشرا قلخ .كرمدا كولس

 ادتبا «ندنکیدرنسوک لوب رب ریاغم ههیعرش ماکحاو
 یداپش كنالع ضعب زا ا تا اا هنسدنک

 ؛ شقبک ها ۳99 عملوا مکح هنمادعا «هنن رزوا

 ۔ود یادم بولو تربش هدایز اهد هدارواو

 افتخا هلکلرو رارق هنلتف هدعب یددسا شلاق

 و وا 6شجناف هداد كرا
 .ریک هدافتخا ینیرع هی «بودیک هقشمد ید رو

 ناربخپ .ردشغآ تافو هدنح را ۲6و ؛شم

 ۱۱۱ وا و لوصو هقج بانج كماظع
 یتغیدلوا ردتقم هغقلاصیق یو و تست و یی رلق

 . ید رونل و هدناهرب قاط رب فسا اعدا و 2



e, 

E و 
 وا ندمالسا یابطاو اکح مظاعا

  ۱0و كنابناپسا ییعب) هطسف وی

  ۷اتو شوط هدنسهدلب
 ید هلیبقل مئاص نیا هر رلتدسن یطسقرسو یبج ھ

  a 0تأعن هدنلئاوا یرجه نرق یصتلآ

 تو  Eتب
 کب و «یدیحو كتشرصع هددیلقء ۳ راب

 ند كمالسا یا ندا روهط ر ما ْأ

  8ضعم «بول وا نت اد کاش ىدا قتل لب

 ىلع نسحلا وبا یلهطانرغ ندیا نیودنو عج ییراثآ
 رسا ماع : :هدنسهم دقم كنهروک ذم ةع ومع ماما نب

 یکیدلک مکح كوي ندهحاب نبا هرکص ندیاراف هدم

 هبلازع مانو هیاتیس نیا يی
 هلا هعنقم لئالد ینهجر هجو و «جج ر یخ

 یرب ندننادرکاش ةهلج كنەجاب نبا .ردشخا تابت

 تدم رب هدهطسق رس .یدنا دشر نیا روپشم مح

  # ۲هطسقرس تدم رب و :لاخشا
 ی رکص ندک دا ترازو هبیوا رم رکب وا ىح

 هساف  Eیریشو تبص نالوا شلوا ریکلاع

 كرهروک تّرعو تمرح ید هداروا «هچس دم

 درک . .یدیشلوا ر زو هتیفشا فس و نہ

 نالوا هدبط ك رکو هدهیضایرو هیعیبطو هیکح م ولع

 الع فونص یسداعلا قرف زادتقاو هعساو تام ول
 «هلغملوا بس هکعا ادپ دوسح قوج ر هدنحا ابطآو
 ادا رلنو «هرزوا ینیدلوا تداع هدرلنامز وا

 كرهدا تعراسم هن ریفکت .هلضا عا هنسهدیقع

 تیام «هرکص ندکدتبا راچود هرتکن قوح و

  ۴۳اضمر یسهنس (۰۳۳ دوخایو ۵۲۵ ایو)

 یعب ج یدک هدننافو . رد راسما مع هدساف ها

 قیشیراق یسیضعب بویمهلوا قثوم هغموق هنماظن
 : ردرنوش یرانآ هجاشاب .ردشل و

 «« سیلاط وطسرال ییبطلا عامسلا باتک حرش
 اطوطسرال هبولعلا راثالا باک ضعب ىلع لوق #

 داتفلاو نوکسلا بانک ضعب ىلع لوق » ۰« سيل

 :ربخالا تالاقلا ضعب ىلع لوق » :« سیلاطوطسرال

 لع مالک» ۰« سیلاطوطس رال ناویلا با 8
 رکذ لوق » ۰6 سیلاطوطس رال تابنلا باتک ش

 ۱ نس هریک تاغیل ‹هلغلوا هدنرلشاب شب زووا زووا

۰ 

 ا كنادقلا

 ن با

 وق» ««عادولا ةلاسر» .«هتیهامو یوشلا هيف

 2 لاصتا باتک» >¢ عادولا دلاسر رولت ,

 لوصف» .« ةيعو زملا ةوقلا ىلع لوق» «« ناسنالاب

 باتک» «« ناسنالاب لقعلا لاصتا ىلع لوقلا نعضتت

 لع قیلاع» «« سفنلا باک » ۰« دحوتلا رد

 لوصف DEC هينهذلا دعانصلا ق یصذ یا تاک

 دح وتلا لاح و ندلا ةيفكو هيدملا ةسايسلا ى لف

 قیلاعت» ««دتیملاو دسدنملا ىلع ° ریس ذب» مو

 دس نا ۸ سس دیه نع لسا باوح )) > وج

 تک نرم س ل مالک » » هفقرطو سدنپلا

 لع نیس رجلا باتک » 34 سونيا ةد رفلا دب ودالا

 کرام دلا نایفس نیلا وا هک « دقاو نا ةیودا
 «« یزارلل یوالا راصتخا باتک» «ردرلشم زاد

 .« ناهربلا ىف مالک » <« ةيئاسنالا ةياغلا ق مالک »

 نع صحت فلا ق 11 » « تاسقطسالا ق مالک »

 ««ع زات اذ اع و ع زت لو یه فیک و هیعو رغلا سفنلا

 طط وه ا جارا ق مالک »

 وا هجر هنناسل نیتال یراا رک ا نا

 لمعلا روتسد هدنس رادم اب و روآ و دن ده تن اله « قرن

 (۸۲۵۵ ۵۵66 هحابنوآ )هجا وروآیسیدنک و ؛ شلث وط

 یسالوظاد ید هدنایدا . ردشلو تربت ی

 : ردد راعشا هلج هعطق وس بول وا یس هب رعش تعیبط و

 "افطاعم نوصغلا لعح یذلاوال
 اروغث ناوعتاللا غاصو مبل
 مه دعب نم اصلا جد ف صام

 داتعف هل تفمع الا

 (یوج هاربا نب نجرلا دبع) ا
 مولع «بولوا یسیضاق اج ) <-۰ * ٠

 لوط دب هدنابداو رعسو هدهعونتم نونفو هیعرش

 هد

 ارا وس

 :رد راو نايا ی روا
 تافو هدهتندم هدنندوع ندعح هد ۳ ی

 ۱ . ردشعا

EES) 

 هداج NT ن هلا ۱ یزراب نا

 ماع هدنونفو مولع ثکا ؛بولوا ةاضقلا یضاق

 وا روپشم خروم .یدیا تاذ رب لماکو لضاف و

 «شقا 9 یتفاصوا هدنح را «هلغل وا

 تافینصت -.ردشلیوس هبم نوزوآ ر هدنافو و

 دلح ۲ :ردرلن و ی را دجیلساب بول وا یس.رثک

 ۷ ۲ ۰« نارقلا مسفن ف ناتسلا باتک » هرزوا



EN 

 هثب دح ««نيبڪ ا تانح تاضور باتک » هرزوا دلح

 باتک» ««لوصالا عماج م 94 باتک» قلعتم

 باتک» «طصلا ثیداحا ف افولا باتک» 6 یتعل

 اتک » هرزوا دلح نف درا

 راوعا نه یواتفلا راهظا» هدمقف «( د را ج رش

 - اتفلا رس » «یزرش « یواح» لناونع « یوالا

 حرش» هرزوا دلج

CCE U تب 0 سا 

 ٤ <« یوالا ر نم یو

 ««یتغم» نالوا یرصتحم ك « هی » .« یواحملا مظن

 لیضش ف ناعالایرع قیو» .« ریععتلا وی «

 «« ةعیسلا تاارقلا ف هعرسلا» .« نجرلا بیبح

 ید یسهبرعش تعیبط .« ةياعرلا ماکحال ةياردلا »

 ینیدل وا رب «بول وا
 :ردندن راعشا ةلج هعطق وش

 شه زاب ه دننص توعد هن وک ود ر

  Oی ۵

  Eهم لواتتلاب 2

 بولقلا ربج ىق دوهعلا ىلع

 كنهیسابع یافلخ (دمم ن ورع) ۱ هناب نا

 دل رلینعم نشیتب هدننامز قالراب لا

 نب مهارا یینغت لوصا .پولوا ندراروبشم كا
 هل وصا كہا ی ومو : یدشعا من و ذحا ند دېم

 یدا فلاحم هنلوصا كنیلصوم قاع-ا «بولوا میان

 رعش روم تیاغ «بولوا ید یسهرعش تعیبط

 دن دلو GSE er الا وا مهدافست دایوس
 .ردشمالو ترپش ردق وا هدناپ دا ع یراعشا

 - وم قاصماو یدهس نب میهارباو هللا هیسابع یافلخ
 . رد رتاوتم هربثک تایاکح راد هی رلارحام هما لص
 . ردشعا تافو هدنح را ۸

 و

 .ردفو رعم جد هلیعسا ۰ ريج نا

 هتبح نا دعس «بولوا ند هاڪ

 لوس « |

 رج هنسو دام « رک ] دل روپ تعحارم

2 ۱ 
 تل ود ( لدعم ن دعخادبع ا ۰

 | یدیج نا

 ۲ ۰ .یدزالل روق ندنیش کاش اسل اک لغت وا

 درد دن راعسا هلج هعاطد ون ا تاقو ه دنګ را

 ةبابص توعال كبلق قتبتسا
 عق وي هل حا نیبل ارذح
 ناب كنيب و مهنيب لاح نا
 عزجت كلذ دعب بلق یابف

۹۰۹ 

AS ۳۹ 
 | لہ رص ندنشا رعس هي تا ]

 | یسهلماک ترابم هدکدوس وجه

Eا هو نا ی ن هلادبع نشا وا  
 وا ندمالسا یابطا ریهاشم ۰

 ات تقاذح و تراپم هدبط .یدا لیطساو بول

 وا روپشم هلیاونع ( ابطالا مک » «بولوا یسدم

 6۰ ییاتک و .ردیفل وم ل « تامدقلا باتک » نال
 هبط ودها فا هاما لغوا یدنک هدنح را

 تاتک»رباد دجارح نفو « دهزلا باتک » قلعتم

 یرتا رتعم کیا ها راناونع «دصفلا ةفرعم ىلا دصقلا

 .رد راو جد

 ( نح را دبع ن مالسلادبع ) ۵ و نا

 - الع / یدزیش هیلیسا كسلد

 رب شلاق ماع ا «بولوا ندهیفوص عاشو ندنس

 راتسو یس «یتسح ءاما حرش » رب و قیرش ریش

 . ردشعا تافو هدنخ ران ۵۳ .ردراو یراآ ضعي

 (دجش نب مساق نیدلا ع دج وب | لار ن
 «بولوا ندنبندمو 3 راک

a نشو و لیاقت كلنا ٦٥ 
 صم «كبلع «بلح ءقشمد فلثلحر هماش هدع و

 هلی ردنو سردن «كرهدیا رود ییهیقرش دالب راسو

 قوت ۶ یطح نسحو ؛شقیا لاغتشا
 یسولوط هناخنک جواو ؛شلیا خاسنتسا رب اتک
 رار هلراقعو كالما هدنافو «بوالپ وط باتک

 ا كهماشوا ندنیخ روم ریهاشم . ردشا فقو

 لکم ت رابه نداللج شب «هرزوا قلوا لید هر

 - زاب تاقیلعت قاط رب و رلدعوجحب ضعب هلا حرا رب
 جارت كنانع ییدتا هدافتساو وک

EN و ۱ 

 . ردشم

 یاما هعفد شب ترد .ردشما طیض ید یناوحا

 .ردشغا تاف و هدنح رات ۷۳۹ «ه رکص ندک دنا €

 .اقلا وا )
E ناهر 4 

 تم و سیب ع تان دا ( لع

 ندازع ریهاشم " ؛ب ول وا ی حد اص ۳ د ه دخت راد او

EAا تافو  

 ر دحاولادبع

 ۶۱ ( 9. قاحا
Eبول وا ند هیعئاش ءامقف ریهاشم ۱۶ ن ر لإ  : 

 هدېقف لوصا .يدا نداد اش هلج تنیلارع ماما

 لال دما زا . رد راو یناتک رب لناونع ) ريح ولا «

ELSدک را ۳۵ ۰ یاف و , ردشغا  

 ۰ ردشلوا عقاو

 ۱ یر نا
4۰ 

 IEE » یر ن رع وا «|

 [ .هل روپ تعجارم



 و

 «بولوا ندع یارعش | ماس و
 هددسا زاس هلا ناي تبوذعو ناسا تحاصف

 هسک ند زارضاعم برو .وڪه

 یسابرقاو یی .یدیشمامهتروق ندشناسل

 هال ران ۳۹9۹ .ردشلیوس ریو ید 0 حج

 .ردشعا تافو 1

 رد 4

 شلیوس ه دنیح یردب تس ییا وس

 .دبع نی فلخ مساقلا وب ا) ۱

 ندنسالع سلدنا (كإملا
 ا «شغوط هد هبط رق هدنځګ را ٤ ٤۹ .بول

 لج نازاو یسەدیفم تافیلأت جاقر . ردشعا تا

 باتک لناونع « سلدنالا ءالع جرات » كنيضرفلانیا

 «یرثارب رک ی « هلص» یردلوا لیذ هنیربتعم
 « یتحیرات سلنا رب رضی
 . رد راو نیلا رب هلیاونع « تامعجملاو شاو
 لقا ع لصانع (نادبع ونا) یاب ا :

 مت هدننس رغص «ثولوا :
 لوغشم هلا هقاش تامدخ كرمدک هرسم قو

 ربما یر زو كهللا ماکحاب مآ هسلصن ره ءنکیآ

 هدعبو ؛شلوا یداماد «قرهناچ 4 ضقأ شويلا

 هنسل رب و رارق هنلتف هوا بم وا هبضغ كلضفا 1
 تدم رب «بولوا ریزو هنر «هلغلوا شعت :ا مدداب

 ۵۱۹ .هرکص ندکدتا زوما هرادا هلدادیتسا لاک

 . ردشفل وا بلص 3

 دیتنیط لک | (فاج نیس

 بولو ا ند 7

 ؛ضقک هد هی حاب دن رزوا لالتخا نالو ع وقفو

 ٤٤٤ :هرکص ندکدشا فیلأت ی « یراک ح رش و ۲

 .ردشعا تافو هدنس هن

i,اطا اقم( ك دیعس)  

 ا «بولوا ندع ] | قیرطب نا 3

 یارصن .یدیشعوط هدن ریش طاطسف د رصم دن رو

 یک ینیدلوا قذاحو رهام هدبط نف .یدنا به[
 هلغل وا فثاو ید هنسهیبهذم ۳ درا او

 دنا هدنتفرلخ نامز ملل اب داحتعم هدنس هنس ۳۳۹

 هوا روا

۰ 

 ۱ باتک» راد هل دح ۲

 ن با

 وب هنس قچ یدو ؛شفلوا بصن هنفلقیرطپ هر | .اشم (دج نب ىلع نسحلا وبا)
 .ردشغا تافو هد ۸۸ ی رکص ندقدنل و هدماقم

 ٌةيبه ذع روما یک یدلوا قلا رب راتعم ه دبط نو

 -ارر صوص ایلعو یتافیلأت چاق رب قلعتم هیهینارصن
 باتک » ینیدلوا شم زا ًاباطخ هقبرطب نب یسیع یرد
 .ردراو ییافصم ا یرا لناونع » ره وج لا مظن

 شم زاب یلاوحا ك رلش رطب و افلخ و نیطالس هدنفیلات و

 « لیذلامیرات » قیرطب نب ىج ندنرلب وسنم یدنک و

 نا یسیع) تست ردا هوالع لیذر کوب هلی اونع

 یذاح تبیبط بول وا یردارب كنهج زىلا فن آ )

 را هلت ابط یار جا هد سود قیر ع .هلعل وا

 هاشم كدا دخت ۳7 9 ! | نالطب نا 2 کا EE ع

 بهذلا یایصن ندنسابطا ریه | 1

 بول وا روهشم هما دح یک هدتابط .یدنا تا 5

 تڪ ای ه سه»د و باح «رکب زاید «لص وم ند دادغب

 -وک ید هاو ضر نا تقو م کج هدرہصھو :شعا

 درمساتم «بودیک 7 هدعب .یدا شیر

 قب رطب

 هداروا هدنسپ رعه ځیرات 6 64و ۰ ۳ شلوا بهار هدیرب

 لا : تب وا وا قبلا اقر ه دبط نق .رد_شغا تا و

> « 

 کلا فآ

 .ردشم زاب هلاسر ر لصفم ید هناوضر نا

 ( دم ن دم هلن ادیع و۱) ۱ هل ل نا

ATبول واند ع یالع ریهاشم  
 جرات ۷۰۲ .رد فو رعم هل راتح ايس نالوا زوي

 ۷ ۸ ۳ «ب وغوط هدن رهش دط كى رغم هدنسد روه

 هتحایس «نکیا هدنشاب ۳

 0 درصصاا موش » 2 رد رلن وش یرروپشم

 .» قیقرااءارىشا ةلاسر » ««ءابطالا: وعد

 . ردشق ا تاف و هدن رلخم رات
 «یرعلا ر زح «یتاربا < یه روس ؛ قصد «ب وقیح
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 ۳. ۳ ۵ھ ۳9 ۱
 ۲ ۵ < ی .r ول یھ و یطیح )و ۶4 ج 3 اس و

 تدوع دید لا وا طو ۰ رص ندتح اس کن مش 0 "a 1 ر ۰ ۰

 1 57 Vv ۱ RE و
 ضعي تەس | رف و ای اس ی۶ل ساد ۱ دعو . شا

 :هرزوآ قلوا تحایس یججوا ؛بوزک ینیرلت رط
 طس ویاش رفآ ؛بولوا لخاد هنادوسو ریبک یار

 ییرع دوش لصاطا .ردشخا ریس ید ییاعشو

 یسارحا هلطئاسو یهدنقووا

 ك رهدا رلتحایس نوزوا ردق

 یتتسهفاک نامه كضرا راطقا نالوا مولعم نامز وا

 هتاور رب همانتحایس لصفم ېټیدزاب

 ی

 «بوراک هدتج اس

 قح هال وا دع لا

 . ردشم روڪ



 لا با

 ط وف هدساف هدهروک هتاور ر و هده رهاف هروک

 قحاو ؛شمامهنلو نالا دلاسا ینیدلوا شفلوب
 یرادمح سان كنيبلک "ییرح دمع ندنسالع برغم

 و یرصتخم ینیدلوا شمزای هلیرحا كاهللاییع لکوتم
 هن ران سل اب وروآو « عبط هات اعف د هدا وروآ «ب وال

 ایم وا دف وا لس ید اودی اريحا وا دکر

 ینکیدتیشیاره یحاص «بولوایراع ند هک احم همانتح

 ون یواح ید یرلیش هداع قراح ضعبو «ش زای
 یاش رفآ صوص) العو هديعب راطقا یدهسا شش

 . رد را دنهق ك تامولعم یکیدربو هدنقح یطسو

 هسلوا قحالینوق هنادیم ءهدبولل و لصفم لصا

 یطسو نورق مول ایلعو هیءهالسا كلام
 . رد زس هه ینح هل وا تمدح كوي 1

 كس اف | روح

 هيسابع یاذلخ ( س دج )
 ام ز لیصتعم «بولوا ندنلاجر

 ینیداوا شلئوط .«هلکقعا نایصع هدناحابرذآ هدنن

 فلغعاص هنایصع قیرط هنن هدنامز كلک وتم :هدلاس

 «بولیئوط ربارب هلل رلاغواو یراردارب هدنخ رات ۲ ۰

 وا كننوپ هفیلخ یدکدل رک هنر و طح كن هفیلخ

 مدا رب یادو بیدا «هدهسیا شقیا ما سر

 ماحربسا هلا تایا ییدلیوس الام را ندنفدلوا

 ءقرهشلوا رظن فرص ندنهادعا «ندنکیدتا وفع

 ےآ ك E از هک هل و قع او

 .ردشعیا تافو هدست هرکص یآرب ندنف دل وا

> 
 شغل وا س

 ع نب دیعس ناغع وا)

 ندنسهفسالف و ابطا كسلدنا ۱ شوفب نا
 هدعبو ؛شعوط هدالطیلط هدن را ۳۹٩ .بولوا

 كره دیک هب هبط رق
 كناروا «هلئدوع هبهلطیلط یرکص ندک دنا لیصح

 رقم صخا كف رطم نبا لیعاعسا رفاظ

 یطو هفسلف و هیضابر م ولع

 نانل وب ی ربما

 هبط و هفسلف .یدیشلوا یتلود رب دم ی ندنس

 ءهددسا شبا هعلاطم و عج راب اشک قوح ك قلعتم

 «بویلوا ییراهم هداشم تاوادمو ضارما صیخش

 سه هع رک نارق

 .ردشلبا تافو هدنح را ٤٤ ٤و ؛شتنا تاقوا

 توالت فلک رب ییونف هدن رع رخاوا

 ربهاشم EE رب دل ا دعس ) ۱ ۰ و

 3 i . ( یره نا
 دیر اد مصم بول واندارزو | ی 7

 كني رشب نیدلاسع یضاق نالوا یسیناب كناهبرق هس و

 قوقر رهاظ كلم هد ۳ . یدىا یس هدا زە رب شمه

۸ 
 هد ۷۹ «بونلوا بص هنن راظن ناوبد لد فرط |

 ید 1 0 ا راشو ؛شفلوا عیفرت هترازو
 سحو لزع هدنح رات ۷۹9 «ب وال وب هد را دنسم اتوم

 هدتاتک .ردشغلوا مادعا هلابوقع عاونا هدنادنزو

 .یدا یحاص لوط س 0 رییدن و

 ( -سنجرلادبع نب یح رکبوبا) | با
 طرق نالوا ی تسلدنا

 هعب طب تا وم بول وا ندنسا رعش ریهاشم ی رهش

 یراعشا (E تاقو هدنګ رات ۲ . ردیبحاص

 : ردن د هلج وا هعطق وش «بولوا لوادتمو روهشم

 عیاض لأم باد الا یتب لکا

 ماظلا ىف ةوسا یلظ لعجاف
 اهنوفح"الم رعشلاق اوق یبتس

 ما تب عسض یرع.لع

 هس نا | هاط وا هل و دل | ریصن) ۱
 رایت هلودلازع نده وب لآ

 .یدبا روېشم هلدرکواخم «بولوا یریزو

 شل وب یرظظان ط٥ كنهلودلازعم یردب كنەلودلازع
 هدنقح .دعقیح هنرازو هدنح را ۳۱۲ .ندنغیدلوا

 -ودلارع .یدرلشعد « ةرازولایلا ةراضفلانم » قلخ

 قوس هه رام هلا هلودلادضع یسدازوعمع یه

 ادتا

 دادغب اظ وف ‹قرەنلوا لزع هد 1 «نوکبدشا

 نکیا رزرو ا «شلردنوک ههلودلا دضع هد
 ندنفرط كنو .ندنکیدنلکا هلا هل ودل ادضع ای اد

 وا بلص هدعبو «شلت | هنتل آ یغایآ كليف رییشتلادعب

 .هدندفطل .یدیشلاق بولصم هدیدم تدم «قرەنل

 ر نوزوا هدنقح كن و یرابا نبا نسا وا ندر

 «بویلیوس هرم یسردنک و شيع اط هرلفاق وس

 ا اقدح

 «بولوا ندنناضقلا یضاق كد 0

 هلی سس هعسا و تام ولعم نالوا هدیعفاس هقذ و هایتب اقح

 تافو هدنخح رات ۶:۸۸ ىدا لضاف رب شاو تا رب

 ۰ ر دشعنا

 | درب ن
 1 ه دنیسا زازب نیا «ك رودا ادب هل وع ةاط 5 ها

 نرف یعجتلآ ( بس رایع )

 روهظ N ےھ

 تنام «هلکشیا داف یاقلاو دالب رود رارب هل مقیف ر .

 ۔زوا یراهمشبقلاق هنن رض هکس هنن رامان ورا

 . رد راشغل والت راز رله وع هدنح راب ۵ ۲ « هر



 و :یدیشع | عج ف

 ن با

 2 هنس هدام « سکب 3 ھار 0

 |. هی روی تعجارم یک نا

 یدوم ندسلدنا ءالع ریاکا هک
 قذاح بیبط رب بهذلا شدالکی نا

 یسالوط دب هدهدرفم ةيودا صوصخایع .یدیا
 دوه یب .یدا راو

 ف هلودعلا » یرومشم كا كتزافیلأت .یدروینلو
 هد (دیرم) هک ندیاتک لناونع « ةدرفلا دیودالا

 هدشابط تمدخ كن راد

 فیلأت هنماث لدجا رفعح وا هللاب نیعتسم ندد وه ىب

 . ردشعآ

 هتسود نب ا |! نابل نیا ۳ e ام ¢ 1 اب 3 « ۰ ۰

 [ .هل روپ تعحارم 3 ۰ ک

 ناب ها ۰ هب ول و

 ا ر هشنىراەد « نات ن ی هل | لات

 یا نی رهاط ۱»] | ۰ ۱

 E ا ۱ یرابنا نانب یا

Eهدیرته نرق ید | ۰  
 ةاضقلا یطاق هدرصم ۱ نعالا نا

 ۔اضق هلدتسم ترازو یسیجنکیا .ردیبقل كعساقلا وا

 «بولوا روہشم هلا لضفو
 (علص) هل الوسر ح دم صوصخ ایللعو یراعشا ضعب

 و تب کیا وش .ردراو یرلهدیصق لزوک هدنقح
 ردندن رب كنب رله دیصق

 قرا وب لسرم كلبق ءاج له

 دیزا وا هلشع
 اپضایعا تلدبت ملکلا اصعق

 دنهع تلدبت كاصع اذحو

 تگجو الا

 -ولاتاوف » هما ( الا تش ن دجا) حج

 دارا یراعشا ضعب و رکذ عاش رب رکید هد « تایف

 - وا کا یافوو تدالو لحو جرات .هدهس رویل وا

 . رویفل

 یجننآ كسلدنا (  رفج )| ین با
 ندنسارعش ریهاشم یرعه نرق ) ۰

 .یدیا ند رلرصاعم كنیسیق ناقاخ نب حح «بولوا
 -رلق » نافاخ نب مت .یدیا راو یسهرم خد ندیط
 داقتعاوسو هلةلتس ود بوبحم یناذ و هدن « نایقعلا د

 نوا ۹

 شش و تدور هدب رل «هدهس ر وديا ماما هداللاو

 هنتاور ندنغب دلشالک | ندا شور ینیدل وا

 ندنفرط هلودلارضان هدلاح ره . زامهلیقاب هل رظن وا

 کار هب یک «ه رز وا فک «قردهشوا ق

 هب هق ر وړم ( هل يل سح یتفلام كنا وه ا ینیدلوا

 SEE «بودا تاقا هداروا تام رو ؛شعود

 یو وش «ندنکیدغا برقن هنسیدنک هسیک ینیالوط

 شلبوس
 ااغ اویسع لوالا اتنبعا

 عادوسلا فزا دقو انرصقاف

 اتش اتو الد ایل منک دقل

 عافتنا مکدعب شیعلا ف لمق

 عازن
 ربهاشم ( س ړم نب هللادبع)

 یرد بول وا ند ع یا حر

 ید دنک یک ینیدل وا شقل وب 1 2 رفعح وا

 ما . ةنيقسلاب قوشا

 باو نا

 نهر نداراحش یدادجا .یدنا یاو كن ومأم ید

 او بولبریتک ندنفرط فسو نب جاح هلی روص
 هب افلخ رابخا باو سا ید راک وا هماقأ هد طس

 5 و دن دیس ه دیصق 7 ا ا .وس ار هنح دم

 ايدلا كب و دقل

 لاعف كنم لوقلا

 نیدو نیلسملل

 نیبم كلم رونو

 نیع كيدي اتلک لاش كي دي نمام

 ریطنس را نحو دا ا ن

 لیوح هحسن ندیفوک كنالقم نبا

 ‹ڭرەدىأ ح الصاو لاکا تاذ و یطح ینیدل وا شا

 ه دن رات ۶: ۳

 ی تاد ر

 . ردشعا عارفا دب هتسس> تر وص 9

 یسه ر كلبنح نب دجا ماما ,بودا تافو هددادغب
 رد وا نفد ا

E OA CO E TR | شی تب 
 (راطس | نب هللادبع نیدلاءایض دج وا)

 كن هیمالسا تب دم ( بس دحج ۱ ] ب

 او YEN رلمداخ كوي كأ

 ۱ بر وب تعحام

 ۲ بابرا ن ۰ هراس 8د كم رم السا

 قوپسما یلثم هدنات اس ۲ بول وا ندنمظ ظاا كنو

 ید هاب ربقل (باشع) و (یناب) هيلع ءان .یدنا اهد رب

۳۹ 



 ن با

 د .ردفو رعب

 ؛بولوا غلاب هزج ۱۵۰۰ یناقیلأت نالوا قلعتم هب . لع هلئونفو مولع لیصحم «بوغوط هدنربش هقالم
 نانوبو ایلاتبا «هرکص ندکدتا صاصتخا هناتاب
 «قرهشالوط هدبدمتدم هد رلاروا «هلتحایس هنب رلف رط

 «ندک دتا هثحابم و هرکاذم دقع هلیسالع تاتا لع

 هبیرع بولوا روکذم هدنناتک ك (سد روقسید) و

 تانابت نالوا شلدیا هجرت قرالوا طلغ قوح زآ

 3 رءروک ییراتبمو نیک یییرلیلصا مسا كن هع ونتم

 تاقیقحم قوسچرب هدباب وب هلا مع ینیراسب ص
 هل رد دیک هدبصم «هرکص ندک دا ارحا هینف تاقیمت و

 باستا هرکب یبا نب دمت لماک كلم نده وبا كولم

 مارکاو زازعا هداعلاقوف ندنفرط هیلاراشمو ؛شعا

 :ی دف وا یار كن وی ابن یالع رصم نوت «ك ره روک

 نویع» .«هدنکیدتیک هماش ربارب هلبلاراشم رادیکح

 نیدلا قفوم یحاص كن «ءابطالا تاقبط ین ءابنالا

 نف یهعببصا ناو ؛شعدروک هل | هعببصا نا نیا

 .یدیشقارب هدنربح هلیسهعساو تامولعم یک ہدناتابن
 كقشمد ربارب هلراطب نبا : هکرود هد روک ذم باتک

 هنیلاره یدزبیدقیح هغمالپ وط تاتابن هدنراراوح

 یرب رهو «رلیوس نسیب عو یناتوب مسا كتابن نک

 رنک او ینیرلغرعت كسونیلاجو سد روقسید هدنقح
 هدرهرنو ینصیاصخ كناب رهو ینیراطخ كنويناب
 تافو هدقشمد لماک كلم .یدرلیوس ینغیدل وا لصاح

 او بودیک ه سود هجرت تحاص ی رکص ندک دتا

 كنویو ؛شقیا باستنا هثیدلا مش خاص كالم نالوا یئر

 هنن هدعب «یقرهنلوا زاعا هداعلاقوف ید ندنفرط

 . ردشع|تافو هداروا هدنخح را 16۲ هند وعهقشمد

 الاو ةنابالا باتک » ین رو تاقلات

 دیوداح رش » 6 ماهوالاو لاا نمح الا فاع مالع

 «ةد رفلا ةيودالاف ىنغلا» 6 سد روتسد بانک

 بانک » «ردفورعم هلیما « راطب نبا تادرفم » هک

 3 رد رلن وش

 TE ماجا » ۰« هبیعلا صاوخللاو هب رغلا لاعفالا

 شمزای هنمان كنیدلامجن حلاص كلم .«ةدرفملا ةيود

 ON E !وص و یفیدلوا

 ۱ را و ل ر یوسف

 بس لادبع نب دمع هللادبع و ۱) | با
 اهقف راک رواشب ( ینامهط نو یا

۷۰ 
۰ ۰ ۰ ۹ ۳ ۶ 3 

 . هراس مواعو ثیدحو هقف .ردشعا تافو هدنسهنس ( كسلدنا هدنرخاوا یرعه نرق

 ‹«« للعلا» .« ناععجلا » : رد رلن وش ی رل هجا اب

 .« ٽای شعلا لاما » :«خ ویشلا دناوف » <« یامالا »

 جرات » <« ثیدلا ةفرعم » <« « خویشلا جارت »

 واتس e ىلا لخدملا» e ءالع

 هقاعو زاعح هعفد ییا رنات 6 نی ا ىلع

 رواشپ ندنفرط هیاماس تلودو ؛شخا تحایس

 EAE یسیضاق

 .دبع ن قابلادبع )
 ا ٩۸۰ دا ۱ ی ندا جا نا

 .ردشقا تافو هد ۷ ۳و «شغوط هدهکم هدنح ر

 هن« نایعالاتایفو» كناکلخ نیا هلبا «ةاح خیرات»رب
 . رد راو ید یراعشا صعب

 .هدام « نیفشات ن فسو »]

 ِ ۱ هيرو تر ا

 . ردشم زاد لیذ صصتح رب

 | نیفشات نا
۰ 

 1 .هبرویب 0 17 | سلا ةنا

 | | ییواعت نا
 (هللادیبع ن دمع ۳

 ریهاشم یرحم نرق ی

 نابز نیرش و ا «بولوا ندنسابداو ارعش

 یناوید بت .ردروهشم یراعشا .یدیا عاش رب
 «بولوا روک, ندب زوک ییا هدن رع رخاوا .ردراو

 ندشایوس رلهییرم رث قم قاطرب هنکلجنکو هنیرازوک
 «تاداز» هلغلوا هرکص ندنبی رب كنناود هک

 كن ريق كنید واعت دڅ وبا ندداه ز

 هد ۸۳۲ و «شععوط هدنګ را ٩۱٩ بولوا یلغوا

 . ردشعا تافو هددادخب

 دعا هيم

 هلل هبه نسلا وبا هلودلا نيما) ۱ ی شا
 یابطا روپشم كا (عانغلا یا 0 "

 یی دل وا بهذلآ ی آرمصن ىس دنک «ب ول وا لند رع

 یاشرب یحاص لوط د ید هده رع تایدا «هدلاځ |

 ففاو ید هنن زن اسل یس راف و یایرس و نا للا صفق

 وا هداعلاقوف یتقاذحو تراهم یکهدبط نف .یدا

 شم مس وک هداضم وادی ضامما صیْخ# بول ۱

 . رد روهشم هد رداوت تشک لاوسا بئاع ینیدل وا

 ییبطرسو یر دم كن دصع نات س راع ی هددادعب

 ؛شغل وب هدنمدح ول ردو هتناف و بول وا هاو

 شلوا رهظم هن رابتعاو تمرح قوح كب كنهیسابع | 4۰ هو «شّعوط هد ۳۲۱ «بولوا ندننیدحم و



r.ن با  
 هله «بولوا ودم هيس ە دايز ید قالخا . ئش 5

 ندک ولم هک «شعا هده = رد 1 یتعانقو باتح ولع 2

 ؛رقاب اتام هسان راس «بویلآ ترحا ندهسیک هقشب
 «قرهیقار هد هناع تنم یاهقفو الع صوص اىلعو ۷

 هیطع هنیرلنالوا جات یرکص ندکدتا یبا لا

 تمدخ كهللاماب یضتتسم هفیلخ .شمرربو ید
 ۔دحوا نالوا تهذلآید وب هللا هجرت بحاص یتبابط

 هدنن تاذ ییاو «بولوا لوحم هناکربلا وا نامزلا
 .یداراو تش ابه ید هعقالخا یک ینیدنل و ترفانم

 «هسیدیا راکتعانقو عضاوتمو عبطشوخ ردقهن ذیلت نبا
 .یدا راکعطو رکتمو دنسدوخ ردقوا تاکریلاوا

 هسبدیا نود كب ندهجیرت بحاص هدبط تاکربلاوا
 نیا .یدبا یرلیا اهد هدنرلع هفدلقو تکح ءهد
 تافو هد ٩1۰ .بوغوط هدنح را 417 ذی
 افتکا هلتابط یارحا زکلای هدرع تدم .ردشعا

 ردا لاغتشا ید هلیسب ردن كنهيبط مولع بوی

 .الپوط تفرعمو لع نابلاط قوچرب هتسیرد هقلحو
 عج یسهناخ .ردشم ریدشیتب رلبیبط قذاح یلیخ «هلغم

 .یدیاكلام یخد هب هناهتک عساورب «بولوا ایداو الع
 هنذابرقا» « هنیذابرقا» : ردرلن وس ییافیلات مجلس اپ ۱

 دی ودالا ف تينيمالا هلاقلا» ۰6 یاتس ا لا
 .« یزارلل یوالاباتک رایتخا» .« ةياتسراهبلا

 راصتخا» «« هبرشالا ف هبوکسم باتک رایتخا
 راصتخا» ««طا رشاللوصفلاباتکل سونیلاج حرش

 « طا رشال ةفرعملا ةمدقت باتکل سونیلاج حرش

RSربلا هلیح باتکل نییاردنکسالا عماوج . 

 <« قاع نپ نینح لئاسء حرش» «« سونیلاط

 ۲ شانڪ بط ىلع لقش ةيوب ثیداحا ح رش »

 ««انيس نبا سپ رلل نوناقلا باك ىلع ىشاوملا »
 قيلاعتلا» 6 نحلل ةئالاباتک ىلع یشاوحلا»

 باتک » «« دصفلاىف ةلاقم » 6 ج املا بانکلبع

 ج رسا قیلاعت» «« تالسامو تاعیق و ىلع لّعشب

 لادا باتک نم راتع» «« یعسملل دیالاباتک نم ح

 «هنذاب رقآ» یروپشم كا لرلن و 6 سونیلاطدیودالا _

 روتسد هدننب مالسا یابطا هدیدم تدم پولوا "

 راعشا ةلج كن ەجنر بحاص هعظق وش .ردشن و
 : ردن دنسهغیلپ

۲ 

 ىلق نینح نم اوبجعتال

 یارغ اورذسعاو مهسیلا
 اداج اهنوک عم سوقل اف
 ماهسلا ةقرف ,نم , نت

 ن با ¥

 وا ۱1 (ج رفلاوا ثفلا دععم)

 |ذیلت نا 1 .تعحارم ظحسو دا € ج رفلا

 | مات نا
 | اموت نا

 تعحارم هنسەدام « یلاعلاوبا » ]

 [ .هلیرویپ
 ریهاشم (هنلادبه نب دعاص)

 ر تهذلا ینارصن ندع یابطا

 نم و ییبط كني ارش حاحا ادا .یدا تاد

 .یدیشتا باستناهرصاهفیلخ هده بول وا یریزوو
 . ردشعا تافو ًالوتقم هدنخ رات ۰

 .هدام « ترموت نب دم ] تصوت نا
 [ .هل روپ تعحام هنس ۰

 نب دمت هللادبع ویا نیدلا رغف) ۱ ۳ ا
 ءاهقف ریھاشم (ینارح ماقا با ل ** ۰

 ۵۲ بول وا تاذ ر ظعاوو بیطخ نذ هیلبنح

 .ردش | تافو هد ۱۲۱ و «شٌعوط هدنارح هدنح رات

 دارباو ینافیلأت ضعب راد ههقف هلیفیرش ریسفت رب
 ۱ ۔اعشا ضعب و اود ر عماج یر دبطخ ینیدل وا شقا

  ثکا «بودبا لیصحم لاکآ هددادغب .رد راو یر
 .یدیا لوغشم هلیسی رد ریسش هدناق وا

 لا دبع i دجا نیدسلا قن) ۱ زر
 كنبدلارخف هجرنلافنآ (ینارح ] ۳

 دقعمد ندنارح ییا كجو بول وا ندتسابرفآ
 صوصخالعو هدنونفو مولع هدنن وابص اب باب رجه
 كن صع «هدنکید وب قرهلو تربتش هد راسفن ع

 نا

 قوحك .یدیتشلوا یسادتقمو ماما كن الع و «ید رف

 كوي ۲ : ردرلن وش یر روهشم كا بول وا ییافینصت

 لوتعلا نیب هقفاوملا ف تاڪ « N E نددلح

 هيمي ا سیبلت ناي,» ترابع نددلج ۱ 6 لوقتلاو

 هرزوا دلج جاق ر <« هیمالکلا مهعد سیسات ف
 <« هوا ايتفلا لع هصلا تاضارتعالاباوج »
 ««هب ردقلا و ةعيشلا مالک ضعب ىف هب وبنلا ةنسلاج اهمم»
 باوحجلا « هرزوا قلوا هد ر یش راق هران اي تس رخ

 باتک « هرز وا داح ۲ میس ا نید لد ن جلا

 لقاعلالحرلا هيب » ۰« نامالاباتک » «« ةماقتسالا
 د رلا تاک هرز وا دلح A ik لداعملا هب و ىلع

 «« قطنلالع د راف باتک » «« هضفا لا نا ورك ىلع
 ناي» «« ةثاغتسالاف تاک » «« سولاف باتک »

 ىلع لولسملامراصلا» <« لیلا نالطب ىلع لیلدلا
 ¢>» ما باحا ةفلاحم ىف مقتسلا » ۰« لوسرلامتاش



 ن با

 ةیالانع مالملا عفر » <(« رعفج ا ق رب را «

 یعارلا ح الصا ف ةت لا افا N مالعالا

 ؛«سانحالارباس ىلع سانلا یلاصلیضفت» ««هیعراو
 ناق رفلاباتک» ۰« هیبلقلا لاعالاق هیقارعلا ةفحتلا »

 (ESIRA ««ناطشلا بزحو نح راء ايل وا نيب

 كنلطفو اع .« هينيعبسلاب داع الا :دحاللا لع هر

 ؛هلکعا ظاقبا یتتموصخ لرادوسح قاط رب ینرثک

 A «قرهنل وا ك رح یصعت هلن یاس 2 رلیعامم

 وا س جد هنمادعاو ءاقلأ هسدح و «باح ه سوم

 «ه رکص ندقد روط س وب ت دم رب «هددسسا رک

 یداو شغل وا ساح ت CER ARÎ بویمدل و صالخ

 شقل 1 هنس ه زانح اذه عم .ردشم | تاقو هرکص هنس

 .یدیشع الیوط قلخ هدایز ندیشک كی
۱ 

 او ریهاشم ( ےھارا ۷ لعر ۱ هر نا

 هد داد و «شعوط هدطساو FERISA بول وا

 عماجو «تحایس هلتاعفد ید هماش «بودیا تأشن

 هد رع رخاوا .ردشعا تعصن و ظع و یارحا هد وما

 دن وس نآ هدن رات ۷۵ ۰ «َبولک للخ هنب ر وعش

 .اعشا ةلج هعطق وش .رد شا تافو هدناتسرام

 : رالدن ر

 یروال كلاج ىدبا نم ناس
 هریوصت ىف لقعلا راح ابجع
 مهنتك مهفصو ةباغ كل وقص و

 هربشع رشع رادقم اوکر دی مل

 نیدلارخف فیرش ربك ریما)
 فیس لداع كلم ( --لیعایسا

 .دم» «بتولوا ندنسارما سصم هدننامز ی وبا نیدلا

 ]بم نا

 .ردیسناپ كن « هشرش ةهسر

 : ۳ دا 2

 هدنطساوا یره نرف یجش ۱ هنمشا نا
 ه دتسو ر رح (ایلصحس ییعب) هیلقص ۰

 كناصص «بولوا ندنساسور كنيلسم رکسع نانلوب

 ؛شفل وا باخعنا هتسایر ندلفاسا هورک هرکص ندنلت

 لک الت پودا بولغم لکانا لغوا كنفلسو

 مکح تدم درد تا نت وا و نداراضن

 . ردشد روس

 رع هللادبع وا ندلاسم”)
 "را

Jبول وا ندالع ریهاشم (یسلدا رباچ  

11۲ 

 یسیدنک «هدلاح ینیدلوا ناتا ها كسلدنا یردب
 رظ راما E هدن رغم و رصمو «شعوط هدست ول

 . ردشغ | تاق و هدسن و هن هدنګ رات ۷۳۷۹ «ك رفدا

 نب رفاظ »و « رباج نب رکبوبا »] ا
 1 . تعحارم هش رهدام » راج ۰ ۰ ۰

 مساق نب i (ےساق نب دم هلادبع وا) ۳
J,ال ربهاشم هبط رق هدسلدا ىع اج  

 طیص یروکذم رش هدنخ رات !EON «بول وا نادتس

 .ردشفلوا لتق ندنفرط راربرب ندا

 ا 1 اه :CRT امسا ۰

 6 1 عماج نا
 ند رلینغم ر وه لا كن رود ۰ ۰

 هلتش اع هدناحاد احا . رد ر وهشم هد ردا و تلکس یر

 هیسابع یافلخ .یدا را ود هداعلا ق وف یسس و رهام

 .یدیشلوا لئاث هنیرلناسحا قوج ك كنامز رباکاو
 مالک و ؛یدیا نارق طفاح بول وا یی رف یس کا

 «یدردآ توالت هستش رپ رب وم و لزوک ردقوا یهللا

 هفیرش عماج ندنکرا هرزوا یتداع یرلنوک هعج هک

 هد ه رص یییدوق وا ردق هننف و یا هعج «بودیک

 باعیتسا مماج قلخ نانالپوط نوجما كقيا عامعتسا
 .یدزقا

O ۰تورج ند ا ا ۱ هدسلدنا  

 یدو مو ند رع یالک نشیتب تر

 ا هد هقلم هدد الړم نرف یر نوا بول وا كدام

 عوبن» یرکید «ةویطا عوبنی» یربو ؛شماش
 كنو .ردشلو تربش هل را کیا یناونع « بجا

 تدملوط «قردنل وا هجرت هر هجا ال ندکسا یرارنا

 «شقل و ندنس هلج یراذخام ك:ےساکح ا وروآ

 راسا هلیمسا (Avicebron) نو ربخ وآ یسدنکو ۱

 .ردق و ینرېش هدننس مالسا یالع «هددسیا شعا
2 

 ) نب نیسخا و رح نا | تس دجا هب دج نیسحا ها) ً
 و1 0 ها تاسلدا

AE,0 ۰ بول وا f؛شع وط هد هیسلپ هدنح رات  

 ۵۷ ۸ «هرکص ندکدتبا لاکو ړع ليص# هدهطان عو  كولمو ؛شغا لالقتسا نالعا هلیناونع (هلابرداق)
 هرب رج «قارع ماش و م هل اتش اهفرست هد

 فیرش مح یانباو راذڪو اف یا یو

 «هرکصندک دیر وک هلیسایداو الع تفرط رهو ؛شخا

 ؛شقاتلصاوم ههطانع هد ۷۱٥و تدوع هسلدنا

 را



 .ردراو یه

 .ردراو ینهشار -

 .انتحایس رب .یدیشعا كسع هاوشو دهزو عاطقن 9

 هدقح و نامزلا ردغ ىلع ت

 هدپشب فاعزلا مسلا ىل ب
 دسحا رلق نامزلا ناوخا ت

 هدعب لاح ىف بیغلا ليج اق

CC [ 
 ۳ هاب ر وی ا

 | دملا نا

 هنسهدام « ریبج نب

 دا و دا EE (مماقلا و ا)
 هد (نایقعل اد الق» بول وا ندنس

 یافوو تدالو لحمو مرا «هدهسیا روطسم دم
 : ردندن راعشا هلج تب کیا وس . ردلکد ر وک ذم

 عیسو اتش یار قار نم

 عتعا و یهسبا ءا رغلا دل وا تسعف

 تذثناف رکقلا علطم اسهالج سورع
 علطت تارسهازلا مولا اهیلا

 نرق یحصح وا (د واد نب 2 ارا نا
 وا ندنسارعشو ادا یرعه 8 ۰ 2

 مار كنار ش « هلغل وا تاذ رب انشا رات «بول ۱

 «۱ رعشلاو رعشلا باتک » و «دقرولا » عماج یتلاوحا

 راعشا هلیتافیلأت ضعب راسو ییاتک ییا هبرلناونع 1

 تافو اح وذم هدنخ را ۰1

 زدند راعشا ةلج هو وس .ردشعا

 سان الف ساسنلا بهذ دق
 سابیلا ا دعب راصو
 مهاندا موقلايعا صا ساشو

 سارلا بنذلا تحت راصو

 5 كالادبع دلاخ وبا)
 را

ER 
 . ردش ا تافو هد هکم هد۱ ٩٤و « شوط هدنح رات ۰

 | ینیدلوا و تاذ ندا ییلأت باتک لوا كا هدمالسا
 دی ور

۳ 
 دی هدة زاس مولعو رسو تیدنو ٩ هک رد

 -روپشم خ روم نالوا فورعم

 | هللا فیرش ریسفت رب كوي ؛بولوا یحاص یلوط
 ك ی را .ردشئنا فیلأت یجد راث | ضع رکید

 «بولوا یواح ییامولعم هنانرطب و لصقم

 ن با ۳

 ۔اش یاعوقو نالوا لدهنس ره جرا ۲۰۰ ندلاع

 « یرفعح ځرات » یسهجرت نانلوب هدزغاسل .ردلم

 «بویلوا یسهجر كنخحم زا لصا کیدا هیعس

 ام ندنصتخم رب نالوا بی رب ندنفرط یدک
 کنارم E تا

 هددادغ هدنسهدس ۳۱۰ ءبتوغوط هدن ریش (لعا)

 . ردشتیا تافو

 : ردند راعسا ةلج هعطق

 قیفش معي م :EF اذا

 وش بول وا جد یس هن رع تعیبط

 قسيفر قتبلاطم ىف قفرو
 -رح نی یصن وا »

۱۳ 
 [ .هل زوي تعج ارم هتب رلهدأم « رب رح

 ھارا نب دجا رفع وبا)

 ان ۳ ر سا ۱ رازج نا

 ۔رق «بولوا ندمالسا یابطا ریهاشم ندا روهظ

 .ابطا ید یعو یردب

 وا یحاص لوط دب هدبط هجرت بحاص .یدیآ ند

 نا راکز اس ضارما صیخش «بول
 قوح ر هدنماسقا كبط نفو «شمرتسوک تراهم رب

 " مولعو مرات «یک ینیدلوا لشقارب هعفا تافلوم

 تافیلأت .ردراو یراآ ضعب ید راد هراس

 هل رکید مانو « رفاسلاداز » : ردرلن وش ىس
 «دامعا» «دلح ۲ « ضامالا جالع ف باتک»

 « هيغل » 6 هد رفلا هيودالاق باک » هل رکید ما و

 باتک» ۰« هکر لا ةيودالا ن باتک » هلرکید خاو

 . ردشعیا تاشو دل وت هدناو

 | مداضم "یوادت و

 دف و ,عم

 ۔اوحا حار كتسالگ یرصع ۹4 ةدملا لوط ی ٌ: دعلا ۱

 | هلیمسا یربط (دمت رفعح وبا)

 1 سس

 لئاوالا فالئعنا کد قو سقنلا ق هلاسرو ۱

 <« مراشلا عب فی رعتلا باک » نالوا عماج ىن

 اف

 باتك» «اماواد-مو ابضاماو ةدعملا ق باتک»

 باتک» «« ةيودالا لادا ىف ةلاشر» «« ءارقفلابط

 اعا فلت و اببابسا هبتشت ىلا للعلا نب قرفلاق

 ريغ نم مدلاحارخا نم رذحع)اق ةلاسر» «« اض

 ابساو ماکزلا ف ةلاسر » «اهجارخ ایا تعد ةحاح

 تابرج » ««هظقیلاو مونلاق ةلاسر» «« هحالعو هب

 ««هجالعو هابساو ماذلا ىف ةلاقم» «« بطلا

 باتک » «« رارالا مشراصن » ۰« صا وا باتک »

 ءاب ولل ةدلولا بابسالا تعن ف باتک» ۰« تاربتخملا



 ن با

 ف وختام حج العو كلذ عفدل يلا قیرطو یصم یف

 قف دلاسر» <« تولاب هنا سالا ف ةلاسر» <« هنم

 «« بدالا ف للكملا باک » ««اهعاجواو ةدعقملا

 ««تاماجل اف ةلاقم» «« هعلاظفح ف ةغلبلاباتك »

 راس ق لوصقلا باتک » ۰6 ةلودلا رابخا باتک»

 .« تاغالبلاو مولعلا

 ۰ ردشماساب هدایز

 ندهتس ناسک هجرت تحاص

 ةدعلاباتک» ندنرات آ نانلوا دادعت

 كن هی رع هيبط کک كنفيلأت لناونع « دملا لوط ق

 E ناب هعیبصا یا نا یغدل وا کوی لا

 ۰ هلیاونع « قلا توق» یطفق نا ندلالاج

 ات » یغیدل وا سیو

 داور هدنس «اجا عر

 یعکیا هدکلک وی یروک دم بانک كنهجر بحاص

 . رویلاق هددحرد

 | هلزج نا

 هدربدقت و هک روا تب

 نربق یجش. (یسیع نب يحب
 وا ندنسابطا ریهاشم ی رعه

 یداراو یطح نسح و یسه ره جد ند ایدا ءب ول

 قاط ر ا كهالا ماب یدتقم ندهیسایع یافلح

 ءا حاسنتسا راباتک قوح كىو ات هیبط تیک

 كن هفینح وا هدنناف و هک «یدیشدا راب اتک قوح رب

 انرقف .ردشخا تافو هد ۳٩و ءشک .همالساود

 یوادن اه ینیراهدسخ «بوسوق هن روا كنیحاتحو
 بح روروئوک یسدنک ید یتیرلحالعو «ردا

Eاد  
 -.۵ رص اعه فورح كن هیبط داوم

 .یدا تاذ رب تاربخ

 راسو هب ودا و تانا

 رارعتس ایف نایبلا ج امم » نالوا یواح ییرلعما هلیس

 ««ةراشالا باتک» ««نادبالا عوق» «« ناسنالا

 ندرلن و .« عرشلا هتقفاومو بطلاح دم ىف ةلاسر »

 هدنمسا سایلا بهار هرکص ندک دا ادتها هقشب

 .ردشم زاب هدررب یشراق هغلنایتسرخ ًاباطخ همدآ رب

 (دجا نب دمحم ساقلا وا ) | یزج نا
 اک مظاعا هطا ع هدسلدنا

 «شعوط هد ۱٩۳ بولوا ندتنایعاو ندنس

 هش دحو ریس و هقف .ردشغا تاف و هد ۷ ۱ و

 ةليسو» :یرلفورعم كا بول وا یتافیلأت جاق رب راد
 ق هیئسلا را والا » 6 ماسه مر تیام ق ملسم ا

 لوصولا بيرق » .« ةيبتلا» .« هینسلا تایلکلا

 »¢ 1 ع ىلا

 رثا للنار

 « نیدلا دی اقع ق نیا روس »

 بیو قرش 4 ہما ) تس رمو « د

NYE ۱ ن با 
 یرثا رب رادتهف كم عماج یتلاوحا مارت كنسالع
 ۱ وش «بولوا ید یس هب رع تعیبط . رد راو جد

 دصقمو دايم ایندلا ىب لكا

 غارقو ةصع یدارم ناو

 شلوب تربش هلیسا (یزج نيا) كنهجر بحاص
 ( هلادبع دمع وبا ) و (هلادبع وا) و (دجا رکب وبا)
 مولع خد یجوا هک «یدیا راو یلغوا چ وا هد راعسا

 ضعب كتسلدا و هلا هبطخ و سد ردن هدهطان غ

 یراراعشا .ردرلاشغلوب لوغشم هللا ص3 هدن رلف رط

 . ردل وقنم هدنناب دا تشک تارع

 - ادا یرعه نرق یحدرد |
 2 شغل وب هد داد هدنر يک دعک نا

 لاوقا ضعبو هلسینور هداعلا قوف هک «ردیجرهوج
 e هدرداوت هلیس ه البا تار رحو

 ی تب هدسصد ۳

 ۱ ربیهاشم

 ۔اشم كدادغب (دجا ن نصر ۱ ۳ ؟ نا

 ۔اعشا «بولوا ندنسارعش ره ر

 هدنح رات ۰۳۸ . رد روم هلینف اطل و تب وذع كنم ر

 : ردندن راعشا لح درب طذ وش . ردشعا تاقو

 لاعک ىف مال مالو

 نيسحملا مد اوح ابتسا موي
 وضع قحا نعد تلقف

 ىنيع داوسلا هيف سبلا

 جد یدادغب عاشر رکید ه دنیسا انیکح ن دم چ

 «بولوا رخ وم زا ندانیکح ن نسح هک زدراو

 : رد روپشمیرار > ام سا ذیل نا روهه تبیبط

 ندهیعفاش ءاپقف و

 یی و بس

 . ردشل وا

2 
 (ناسح ی ناهلس د واد وا) ۱ لس نا

 RD یحد رد كسادنا ۰ ۰

 هیبط بک ضعي «بولوا ندنسایطا یطسا وا

 هبهطیسب ةیودا ك (سیدبروتسید ) صوصخایلعو
 كنابطا ضعب 7 ناس یقیروهشم تاک" نالوا راد

 .ردشخا هجر د ی یع هلیع د رای

 7 ی



EL:ووهظ هدف هد وا  

 مات مال سلآدیع ر | سیلج نا 3

 هک جو ارتش رب ندا تفلاع هبهفیلخ نومأم ربارب

 ۲۱ «هلکقا لتق یتسیلاو كمصتعم هفیلخ و
 ؛تیودیک هرصعت تاذلط هی لا راه هک

 ن دمع ندلارد 41 ادبع وا) ۱

 .هیعفاش «ابقف ریهاشم ( میهاربا ۱
 ید هدم ولع را ثیدح و ريش «بولوا ند

 - وط هداج هدنش را ۰۳۹ .یدیا ا لوط دب

 ماشو سدق .ردشجا تافو هدنخح را ۷۳۳ «بوغ

 ضعب قلعتم هثدح و هقف .ردشعا قلیضاق هدرصو 1

 یراعشا ضعیو یسهلاسر رب راد هنالرطساو یافیلاخ
 . رد راو#

 | عج نا
 .ردشعا تافوو هد ۰۲ و «شغع وط هد رات 1

 «شغا ا نوح ا هش رش ثیداحا عا ۱

 باتک» بول وا ندنس هیعفاش ءامقف ] رصم 5 1

 تا و هدنح رات ۵ ۵ ۰ ءبودا قلیضاق ا هد

 اديص (دجا ن دمحم نسحملا وا)

 ۳۰۵ بولوا ندننب دم ءالع

 ن هللا هبه راشعلا ونا قفوم)

 اا ندنسابطا ریهاشم كرصم ( نز
 هعاش ترپش هدنامز نوا ج نیدلا حالص «بولوا _

 طاطسف لرصم .یدیشعا بکر قایرت رب فورعم

 یسهف و رعع ای1

 -الاو سفنالا کب داش رالا باتڪ » :ردرانوش _

 ««نوناقلا جش ` ف نونکلاب عرصتلا» « داسح

 ف 7۱۱۱ ز « هیقاتم و هب ارش نومللا ىق ةلاقم » ۱

 هلاسرا» <« ةبدللا ف ةلاقم » .« هعفامو دیوازا _

 ةلاقم » هلركيد ماو « ةيكو للا ةيودالا ف ةيفيسلا

 راسو ییوص هلیساوه كنه ردنکسا .« جاوقلا ق _

 .ردشعا تاغ دل وت هد

 ید هدنفح هیبطو هی ربادن قحهنلوا ذاا هدرب

 . رد راو یهلاسر رب ۰

 | تمرح هداعلاقوف كيلا راشم راد .یدنا یحاص |
 هيما ( قوراف ) هن دیک و لا لئا هنافتلاو |

 ن با ۱۵

 ید نیدلا رخت 3 دیلولا وا) ۷ ها | , ۱

 as ءامقف (یطاش دی ل ل

 شر
 . ردشع أ تاق و هد ۷۵ و «شع وط هدهبطاش

 ادا ده (نامع فلا وإ ) ۰
 ۵۱ ریه تف یوم ینج نا

 ات «بول وا ندناحو 2 ۰

 دلیل و ړعت هدارواو «شعنوط هدلص وم هحل وا ندن ر

 قرص .ردشعا تافو هد ۲ «قردل وا لوغشم

 ۰« صئاصخلا» :ردرلن وش یرلفورعم لا «بولوا

 یا فرصت حرش ق فنصلا ) اهن A تی «

 ۰« بقاعتلا» .« وحع)ا ىف نقلتلا » «« ىنزاملا نامع

 -اببصالا ةرک ذتلا» .« یناوقلا حرش یف قاکلا»

 ‹««بضتقملا» ««یس رافلا ىلع یا + 7 راتم» > هي

 ناوبد حرش » <«( ةرصبتلا » ««بذپلا» «« هيبنتلا»

 .«هیفاقلا ف ةلاسر» ««ضورعلا ف ةلاسر» ««ینتف

 روک ندنزوک رب بول وا جد یس هب رعشس تعیبط

 ىل بنذالو تع كدودص
 هدساف, هتي ىلع لدی
 :تنکت اج ا دقق

 هدحاولا تبع ىلع تیشح

 كارا ال نا ةفاخم الولو

 هدناف اپکر ی ناک ال

 «یزوج نب ج رفلا وبا»]
 [ .هلروپ تعحام هنسهدام

 « یرهوج نب رکب وبا » ]
 ۹ تعحارم ا

 یار ةن ربهاشم (ىلع نسحلا وا)

 بسللا یشرق a ندا رع

 وه یبلاراشم ةفيلخ «نکیا شگ هدادغب ندناس
 ز هباسارح نوجیدتا

 ۱ یروج نا

 ۱ ییهوج نا

 | مت
 هم ندهیسابع یافلخ .یدا

 هبلح ندارواو شل وا قن

 .ردشعا تا و ال قم هدنح ران EA :ب ولک

 هد ران بول وا رص اعم ها | ماع وا روم یعاش

 قسیفرو فیط) یراتعسا .یدیا را رق رب ا تب

 :ندند راعسا هلح دعطد وش «بولوا

 رسجلاو ةفاصرلا نيب ىهملا نويع
 ویو و ېردا ثیح نم یوهلا اهیلج

 رج يلع 1 رج هود نکدلو تولي



 ن با

 اه اک بوسلقلا نسلساو ناس
 رمسلا. ةتین درلا یارطاب قشت
 انعا :ةلهالا E :اتنل :نتقو

 یرقنالو لبلب یرسب نمل ؛یفن

OE ل e 

 هل ر وی تعحارم تس ەاداھ 1

9 «[ ۱ 

N E هثرس 

 روهح نا

 دام « ريج ن هلودلا رخ ریهج نا - هدام < ۱ :
eهم  

 (یراصنادمجم ند هللادبعونا) نا

 ا یسهطح ۹ بدن ص هدنسلدا

 .یدنا روهشم هلینح اصد و روس بول وا ندا

 لو | راکا ضعي

 كرهدا ترعه هن رېش هاج ك

 اش رفآ هدقد و ۰ شم

 هدد را ۰

 یراهبطخ ضعب غیلب و حرص تیاف .ردشعا تافو

 یاراح نالوا هلا ادا ضع نانو ندنسابحاو

 نو باک

 هاب رابقل قیفلب و یر لیبسا | نا

 جو هللا هینک وب هدسلدنا @
 نرق کف و شدن هدیحوا ری تا
 رک هدنایداو رعس «بونل و تای ر هد ره

 .ردرلشخا

 ناعع نیدلا لاج ور ع وا) راس نا

 نا ابسقف (رع نه

 د یعص ه دن رات ۵۷۰ بول وا ندناحم ریهاشم و

 سعوط هدنس هبیصق سا عقاو هدنتلابا ص وڈ ]یه

 یردب .ردضقا تاداق هد هو تکی و

 ا كنيح الص ندلارع ریما «بولوا لصالا یدرک

 ندک دا ل لا هد رهاق بحاح نا .یدا ىج

 تک اه اره ریالک ی ی
 هال اتک رب سصتحم راد هب کلام هقف .ردشغا ترهش

 ها ران اونع « هیفاک» و « هیفاش » قلعتم هوح و فرص

 یسیکیا ربارب هلیرلمعح رفص هک «ردشم زاب باتک ییا
 "یدایا اذه انمو ىلا «بولوا دیفم تیاف ید

 «ابتنم» هدکعا نارود هدلوادت
 «تد وع وه سیره E . رد راو جد یرتا رب لناونع

 اد هشت لواصا رد

 .بذبم»] - .یدیشعا تمافا ارایتخا هد ه ردنکساو

 ۱ وب تست ید هتسهدام « بحاح نت ندلا

 دماح وبا) ۳

 وا ندنرب دم یالع و ی |

 هابشف (دجا ن دم
 نابح 37 |

 راو فوقو یخد همولع راسو موجو بط «بول

۱۹ 

 ۔اقتلاو عاونالا» و ٤ شا قلیضات « هد دنق ۳ . یدبا

 - زای راب اک ضعب Ug « می ا دنا »> 6 میس

 ردشلوا عقاو هدنګ رات ot یاف و , ردشم

 جاجحا نا

 . رد ریظنبس هدشناط) و تایل ره بول

  .(دجا ن نیسح هلادبع وا) ۱

 - وا ندع یارعش ربهاشم

 هن دنک هد رعش

 هدشغالبو تحاصف «بوحآ ربغیح ر صوصحم

 هلا سیقلا ارعا ,هلکعا تقاسم هنسارعش كنبیصع
 - وا مقاو هدن را ۳۹۱ یتافو .ردشفلوا هسیاقم

 ماما هرزوا ىتيصو .هلغلوا بهذلا يش «بول

 نفد هدنح وا یغایآ كن دقم كفداص رفعح ن یسوم

 وا غلاب هدلج ۲۲ یراکمشا ناود .ندیفوا

 هر ۱ ان ویلو اومد موا رب
 .هفیطل راعشا لج هعطق وش ینیدلوا شایوس نکیا

 رد دنس

ADL۳م ارادلا ق  
 هدئافالو یتعم ام ربعغل

 مهع وج نم كفايضا نج دق

 هدئالا ةروس مهیلع ًارقاف

 بارش اصلا ۳
 Me ۱ ینالعسع رجح نبا

 وا ندهیعفاش ءابقف ریهایهو ندنیندح یالک راک

 لیصحاادعب و ؛شعوطهدرصم هدنخ را ۷ ۷۳ «بول

 ها ثیدح ع هد ده تدم كرهدیک هزاعح و ماش

 «هرزوا قلوا قلعتم هشرش لعوب یس رتکاو ءلاغتشا

 كنرا آ .ردشغا فیلأت باك هدایز ندیللا زو

 - اخبلا ح رش ف یرابلا چ » کوب كاو رومشم كا

 شرور اع را تولوا « یر

 رغلا ءانا» >¢ ةبالا ربيع ف ةناصالا » :ردرلن وش

 ارد » 0 دلا بیرق» «« رجلا ءاننا ف

 یواشف» ««رکفلا ب حرش» <« رظنلا دهزبو

 لذ » «« ماکحالا ةلدا نم مارملا عولب » ««ثيدحملا

 ««نازرملا لال » < «نوعاطلا داوف ف نوعالا

 ‹«( سود رفلا رهز» «« فاشکلا ثيداحا جر »

 .« هبادپلا ثيداحال هبارلا بصن » «« را ربلا دنسم »

 «سیردا نا یلاعم قسیأتلا یلاوت» قلعتم هم را
 يلب ضع و یراعشا ناوید بت رمو یرادآ شه یک

 ا ا ف هاصالا» .رد راو ید یرادبطخ
 ندنس « هناعلادسا» دربثا نا یاد را لناونع

 كناتسدنه هدنرلح را ۱۲۸۰ بولوا لمکم ید



 نا
 .یدشقوآ غیط ءرزوا 3اصووک ٦ هدن رهش (۵

 ہد صد رحاوا یسهنس AoY هجرت بحانص

 .ردشقنا تافو ۱

 ین وا كنهم رکم هم (سدجا ندلابایش) | یمشیه رجح نا

 هب هی دح یواتف .ردشعا تاغو هدنح را ۳ 1

 «یرتععم فيلات ر لناونع « یوادقلادیاح » قلعتم "

 یاو ««ریح ولا ح رش ثیداحا مجرم ق سيتل |»

 حرش ف هيكملا ما » «« لئاعشا ح رش ف لئاسولا

 .ردزاو ىا یاو ۴ هب مهلا ۹
 (ینانک دجا ی دم کبوا) | دا 9

 ریهاشم و ندنسالع رایک اتم ۰

 داو ثیدحو هقفو ربسفت «بولوا ندهیعفاش ءاهقف "
 ۸۰ یهدنح را ۳ ٤ .یدا یدیح و كنبیصع هدا

 . ردشعا تافو هدرصم .هدلاح ینیدل وا بتی رق هنشاپ

 رب دیفم تیاغ نکل یصتحم هدنسا « ع و قلا باتک»

 هلنادبعوا) س .ردراو یناقیلأت ضعب راسو یرثا

 ا رعش وابدا ریهاشم كسلدنا(یسیق دادح ناجا ن دم
 بتم .ردشعا تافو هدن را ٤۸ ۰ بول واندنس
 . رد راو جا رک رباد هضوعو ییاود

 هنس هدام « جیدح ن ا | مدح نا

 [ . هل رویب تعجارم

 ( یسنلب دمع ىلع نسخاوبا) | قیرح نا

 ندنسارعشب رهام تا :
 رابخا .ردشع | اعم دل وت هد هی تل «بول وا

 .یدیا راو یسهعساو تام ولعع هدنقح بص راعشاو

 نالوا روک یزوکرب . ردشغا تاف و هدن را ۲

 هلج هعطق وش ینیدلوا ش شلیوس هدنقح كل زوک رب

 : ردند راعشا ۹

OT O TT TP O O OR GOT aE ی 

 ىدنع كينيعب ىذنا كنشي مل
 یتستو باعت نا نم ىلعا تنا
 امس نامس در هلا فطل

 انسح تددزاف دایعلاب ةقار

NT. ۱كسلدنا ( ن ىلع دم ون  

 بول وا 9: و ع 3 ی ۳ ۱

 كنک و لم هب ساع تلود لروس تموکح هدسلدا

 ؛یدا یریزو

 وا لبس راذ لصا نع دن درب ل نالوا یسالعا دح

 یسلدازا ك داد رپ یردارب كنايفس یان هب واعم 95۹

۷ epee 

 .یدا

 | شفلو هدندنسم ترازو ید یردب

۷ 

| 

 ن ب |

 ۔وط هد هبط رق هدنګ رات ۳۸ هج رب بحاص .یدیا

 تن مصع هدنای دا و هقف و تیدحو رتش .ب وغ

 رلباتک قوجكب راد هبهعونتم مولع .یدیا یدیحو
 جاستسا هریک بک د هلیطخ یدنک و عج

 «لاصطامهفال لاصبالا» هدنقح ثیدط اهقف .یدیشع |

 باتک» «ماکحالا لوصا ف ماکحالا» یک ینبدل وا

 عاجالاق باتک » «« لعلا وءا وهالالها نيب لصفلا

EAالط دیفکو مولعلا بت بارم ق ب تاتک »  

 لتاونع «قطنلادح بی رقتلا» ?e اضع قلعتو

 تایدا .ردراو یسهرشک تافیلات راسو یرارتا

 ههاد ردق ER «بولوا رمظنس جد هدنح اص و

 نا دو ط وش E اش رلی وس رعس لزوک

 : رد دنس هلج راه یی دلی وس الاع

 یمسج العم تعصا نیل
 مقم ادبا مک دنع یتورق

 ینعم فیطل نايعلل نکلو
 ملکلا ةنياعلا لأس هل

 ندنفب دنل و هدتم رح مدع هدنقح الع. یامدق سا

 یارحاهدنہلع ‹كرەدىا دا ا هلیس و یو یراد وسح

 ث ۶ ۵ «ند رک دربدشا قن ندننط و فلا رب و زن

 . ردشعا تاق و هدنس هب داب (هلبل) هدنح ر

 ندنک ولم هروکذم تل ود (م رج نا دجا ۳ وبا)

EETقرد  

 رب دم و بیداو ملاع بولوا یرب زو كر وصنم سماع وبا

 .ردشع | تافو هدنحش را ۰۲ .یدا تاذرب لداعو

 ( مرح نا دمع یبا نب لضف عفار وب ا) یردارب

 «بونل و هدنتمدخ كدابع نب دعم یحاص هیلی سا

 ان ٤۷۹ .یدیا تاذ رب لقاعو بیداو لضافو اع
 .ردشغلوا لتق رار هل دععم روکذم هدنح ر

 ِ هچح نا فآ (یع ن دم دیلولاوا)
 ا كم رح نا ر وا هج ربلا ۱ | 4

 ۵ ۰ ۰ . زدن دنسا رعش ریهاشم | بول وا یسهد

 ر وهشم ی راعسا . ردشعا تاف و هخه رکص نادنخ رات

 : ردن دهلج وا تدن وش بول وا |

 هلا تناو یعمد نم عرعا

 اهبیهل كنمو نانخا ناب نهو

 | ماسح نبا

 ر كوي هلیاونع « همانرواخ » نیبم یتناورعو لاوحا

 | رم ناتسهف ( ربع ندل |سعم)

 تتلف ترک بو | وا تم



 ن با

 تافو لا نام را ۸۷۷ ۵ ,ELE یسهغیلب هم وظنم

 ردن دن راعٌشا هلج دوی وس را

 دوب یرذک هکر ع» تقو نسمچ مشود
 3 یرع» ناسغ ماشزا ر كنتلد

 رظن رد | ص هم رس نوچ هک هرذ ره

 دو sS بحاص ؟هدیدزا هتسساخ رب

 تشاد یرتا یاد شون بل معط زا

 دول یرغ اروا هک زب والد خاش ره

 یاصصف نشیب e یک ولم 1 ۰
 .رد راو یراعسا لزوک بول وا ندناربا یا رعش

 ارسم رز تب وش .ردشعآ تافو هدنح را ۷

 رک

 ارادک لاح دنک ر رقت هک تسیک نا ۰

 یهاش نرضح رد

 ارایص دایربخ هچ لیلب لغلغ ر ا

 یهآ و هلان زج

 دام « ناسح ی رفعج وا »]
 ۷ هل روپ تعحام درس

 « یادسح نب رفعح وبا « | ۱ یادی نا
 ۳ هل روپ تعحارم هنسو دام ۰

 (دم ن دجا بیطلاوا) ۱ یواللا نا
 .ارعشو اب اب دا ریهاشم الص وم

 ۱ ناسح نا

 هد ۱۵و «شعوط هدنحش را ۳ بول وا ندنس

 دخ د ول ول نیدلا رد یحاص لص وم . ردشعا تافو

 قوح ر هدنفح هر راسو رباکا ح دمو «شفل و هدنتم

 : رد دن راعتا هل هعطق وس . ردشلن وس راعُسا و دیاصق

 هقشرو بیطرلا نصغلا نم هاکح

 هشرو هاتنجو الا رمنطا امو
 هلح یلق قفا نکل و لاله

 ي سر و لاو
 تعحارم هتسهدام « نادج «| ۱ نادج نا

 [ هروب 7

 «بولوا ند ت53ا ریهاشم

 لوبقم تیاغ هلیناونع « هرکذتلا» هدنخح را ۴
 ځراتو ثایب دا ۳3 «ردشعا فص باتک را ریتعم و

 بن و لزوک تیاغ موطنم و ر وئثنه قلعتم هردا و و

 .ردعماج ینارقفو راعشا اط رب

Jهیلقص ) ید زا رکب ۱ ۰ =  

 یارعش ربیهاشم شا تاشت و دل ون هر ته ايلڪس

 یا ۹۸
 را

۱ 

 «هلتحایس هسلدا هدن رات ۶۷۱ «بولوا ند رع

 شا ح دم یدابع ن دعم

STینبدل وا هدن رلشاب  EEهق رویم  EAE LN 

 E ۵۲۷ و

 وا رادینعم و قیفر تیاغ یراعسا دعا با و

 رد دن راعسا هلج هعط

 یسالاو ةيلقص ترک ذ
 اه راک دن سفنلل ددع

 ةنج نم تحرخا تنکن اف

 اهراسبخا ثدحا یناف

 ءاکبلا ءام ةحولم الول و

 اهراهنا یعومد تبسح

 7 ه رم نا

 ۷۰۰99 .یدا ید رذ اش صع هدناپ داو هقف و

 نرف ا ا تكفا ىقشەد

 ٹیدح «بول واندن اداس یره :

 . ردشع | 9 هدنخ رات

 سس رع ن هللادبع ا وا)

 وا لتاسار ا لنا نه 0 إو هبومج نا
 تدم هسلداو برغعو ؛شغا کی نماز «ب ول

 ر وک هدنسهمانتحایس یفید زای ؛پودا تح ايس هد دم

 ثح ندنلاوحا كنهراسو ارماو الع ینیدلوا شم
 لا یخ هقش ندوم انعح ایس و

 نالوا تکم نددلح ۸ یراروہشم لا «بودا

 دسایس ىف باتک» ««ءاییشالا لوصا ىف باتک »
 «لیذلایطع» ««كلاملاو كلاسلاباتک» «« ك وللا

 تافو هدقشمد هدنخ را 15۳ .ردینافیلأت لناونم
 هر دعا

 هنسهدام « لبنح ن دجا »

 [ .هلبرویپ تعجارم 1 ۳
 یالع (لبثح ھار ۱ ن

 هب اسح ا ا لب نا

 كل ربا لناونع ¢ تحاصااهدع و بساط اة دع « ا

 ا

 ثافو هد ٩۷۲۱ .ردیبحاص كنانیل ات ضع اسو

 .ردشخا

 (لضف نب رفعح لضفلا وا) رب ۰

 دفیلخ ی رد بول والد اد را 0

 EN ک ینیدل وا شغل و یرزو كهللا ردتقم

 شملوا رزو 0 روفاک فلتلح ر هرم ید

 )و «بوغوط هدنذگ راب ۰ ۸. دنا

 .اص لوط دب هدم واع و هدشدح .ردشعا تا و

 ضع «هل.غل وا یس رم ید ندنایدا «ب ول وا یح

 . رد راو یراعشا



 و

 13 و لو نا ندمالتسا ن اعا
 -وروآ یرثا یناونع « كلاملاو كلاسلا باتک » نال
 ةنسلاو ؛شلوب رابتعا و تريش هداعلا قوف هج .

 ۱۸۷۲ ید یس ع نع «یک ینیدنل وا هجرت هب هفلت ۱

 . ردشفل وا رشن و عبط ا (ندیل) دنا خیر

 .یدیا لوغشم هتراحم بولوا یللصوم یسید

 هیلقفص ؛سلدنا «برغم ءسصم «ماش «سراف «قارع
 تحایسو رس هتفرط ره كامال ا تام 8

 درب ییدعا ناب هدروکذزم باک 8
 .ردشعا قیقح ییرللاوحاو «شمروک سيك

 بویلوا ندننيب وسنم ىنف ایفارغح یسیدنک قجمآ
 - راو یرلاطخ ضعب اف ندنغیدلوا ندن راحت بایرا

 د هلید همانتحایس هدایز ندایفارغح هنناتکو ؛ ؛ رد

 -ا ۳۵۰ «بوروس هنس ۲۸ یتحایس و .

 .ید رویلو هدسلدنا هدن رخ ر

 ندارعش ( دع رهاط وا) :
 1 رس ) 1 ره در ردح نا ۱

 تافو هدنح راب ۷ بول وا ۰

 لج دعلم وس نالوا هدنقح قصو كنارش . ردشع |

  ردیدن راعسا

 مهلا لتقاهب قلا اب ابحیم
 قالسخالا مراکم تشاع و

 وشلو هبابصلا ةقر ق یهو
 قارفلاو افجلا ةوسق قو ق
 یا وغلادودخ نما یردا تسل

 قاشعلا مد نم ما اهوکبس

 ليقع (یلیقع بسح ن ىلع) ۱ هرد نا
 یامدق و ندنلسن بلاط یان ۰ 1

  هقیقر راعشا هلج هعطق وش «بولوا ندارعش

 د ردن دتشا

 با سل ا عج ف دج ول | رب

 ناالا امهآرو یرظن یرج
 باضهل اجاوما نیب رسک

 نایئفلا وا ريما هلودلا نص) ۱ ۰ ۱

 ارش رهام (ناطلس ن بیع و
 «شغوط هدقشمد هدنخ را ۳۹۶ بول وا ن

 ولم سادم قب هدیلح . ردشعا تافو هد ۶ ۳

 .بونلو هدنتم لجن بو ۱

 ناود بتمو یسهغیلب داصق قوح رب راد هنحدم
 ۱ یالوط ندنس واج و سد روک ذم .ردراو یراعشا

 ناف ۱۹
 

 - وا نعضم یی ه زعت یالوط ندننافو كنب ردب و كبرت

 ین ییا وش سه دیص و ینیدل وا ش شم زاد قره

 : زردا انتک | هل دا ربا

 رهدلا كلاضقام رع نیدلا فک

 اطس ىذلا نامزلا مکح ىلع انربص

 ربصلا نكي مل كالول ها ىلع

 7 هما و یخد هد رپش هیلیےشا كسلدنا بس

 . ردشغل وب ماش

 ۲ دع هللا دم ۱۱۱ 9 ۰

 رفعح وا) یرکیدو «(یراصنالا 0 ک | هتاخ نا
 ییا 4ما و E ءهرزوا قلوا (لع ۷/ دجا

 هد ردا وب بک یر راعسا ضعب «ب ول وا یاس

 . ردل وقنم

 ۵ راخ نا

 . ردشعا تافو و دنس دیس ۵۱۸ و «شعوط هدنحم رات

 دج ندجا لضفلا وا)
 6 ۵۱ «بولوا ندنمایدا دادغب

 «بولوا ندناخا طخ نسح

 قوح رب نان وا عج ندنف رط لغواو شتا حاسنتسا

 : ردن دهلج وا هو طو وس . ردشلیوس راعشا

 عزب نمو هانم مرح مقتسي نم
 نیکقلا و .فاسالب صتخ

 هنافف ماقتسا فلالا ىلا رظنا

 نونلا جاجوعا هب زافو مجع

 (ىلع SS را 8

uبولوا ندنیطاطخ ریهاشم ل » 

 یععم ۵ ۰ و «شعا خاسنتسا رلب تک قوح ك

 یافو .ردراو ید یراعشا ضعب . ردشم زای فی رش

 ردفا عقاو هدنخ را ۲

eدجا ن نسح هلك ها  

 E ادا ا ۱ هبولاخ نا

 هددادف «هدلاح ییدلوا لناده لصا نع «بول

 نا «یرابا رکب وا ندابدا رابک و ؛شعا تأفت

 ؛شعش روک هلراتاذ یک دیرد ناو یرقم دهاج

 تفلس ای لا رام شه ید هلآ یت وینم صاشو
 . ردشق | تاف و هدیلح ه دن ردوا را ۷۰

 ل أت اور جاو نمل باتک » راد هبا دا ۱

 ی کو یناونع « لالا» ِ هرات | كرصن لغوا و دوم
 ۹۹ تا ارقلا باک » ۹ لا | باتک » ۰« قاق اقیْشالا

 ر وصقلا باتک » «نآ رقلا نم ۶ ه روس ۳ بایعا»



 ٩ ن با

 باتک» «« ثن ولاو رک ذلا باشک » .« دودملاو
 باشک» :«درد نا ةروصقم حرش » «« فلالا

 رد ناو اک 73 « دسالا

 (دللادبعن 9 رس ملا واز 4 هد دادرخ نا

 .رومو نویفارغح ریهاشم

 را عود را ۲۰۰ مبولوا ند
 ادتها باش الاب هب هکما رب «بولوا یلنارا یدح

 .ردشغل و ندنرلپ رقم دقعم ةفيلخ یسیدنک و ؛شقلا

 رب روش هلیاونع « كلاملا و كلاسلا باتک»

 رخت  Eی دمفتشا را كلام و دالب رگ فرا

 یرلدفاسم  E 2هل راه عرزو را لاوحا

 تیندم كنهیمالسا راطقا «هلفلوا نيبم ینیراتور عبانم
 ال لاو یهدننامز یالراپ ۵ا تی همال تا
 بادآ باتک» .ردهطساو رب لزوک نوع! عالطا

 باتک » ۰« سرافلاباسنا روهج باتک » .« امسا

 «اسللطاو ءامدنلاباتک» ««ءاونالاباتک» .«با لا

 یسایفارغج .ردراو اهد یتافیلأت جاق رب هی رلناونع

 ءقردشوا هجرت هب دشالا و هح سنا رف ۱۸۰۵

 عبط هدغیسییل و هدس راب هدنسیدالیم جرات ۱۸۲ و

 ا

 نجرادبع ن یاد دجوا) | طا

 در سا یلبا (یدزا
 هدسلدناو ؛شقا تاتو دلوت هدهیلیشا بول
 «قرهحاق هه اج هدنسهرص رلقلقیشب راق ندیا روهظ

 ها قف

 هثدح و ؛شمزاب ییرصتع كلوا هلاتک كوب رب / راد

 A لوغشم هفينصت و سد ردن هداروا

 دوس 7/1 عماج ییئاج ردنم تان بتک یاد قلعتم

 «« دهزلا باتک » ۰« لثعلا ق باتک » هبا باتک

 « قئافرا بانک » .« تولا رکذ ىف ةبقاعلا باتک »

 . ردشل وا عفا و هدنګ رات ۵۸۱ یافو . ردشغا قاب

 رابک (یلع ی رغ ساقلا وا ) قرخ > نا
 بهذم بول وا EO ءاهقف

a RYEهددسا شم زاب دییقف بتک قوح ر » 

 قرع یس داخ هددا دغب « ۵ ده سح ینبدنس] و هدقتمد

 هدن- راب ۳۳ 0 ید یرانآ بول وا

 . ردشعا تاق و ه دتشم د

 نرف یجسا ( = نیسح / ۱ | ليم رخ نا

 هدعب و تار رک قالب رخاوایر جد

۳۰ 

 یروغ نیدلا بابش ادشا .یدا یحاص نافلاط

 دم «نکیا شل و یرادرسكن دلا ثتایغ یردارو

 ۲ ؛ شلاق لقتسم جا هدناره «یافتالاب هلهاشهزراوخ
 یسیدنک .هجتلل وا طیض ندنفرط هاشم زراوخ تارهو

  .اح ناقلاط .هلیطرش قلوا یاب ههاشم ز را وخ یجد

 :هلکشود هنس وه لالقتسا هن هدعب .یدیشلوا یک

 ۱ E تا هد را ٩۰ ء
 لع نسا وا نیدلا ءایض)

 ا ن
 شو ؛شقرا تأشن و دلو هدهبطرق «بولوا ندنس

OK 

 | فورخ نا

 ردا تساقا هدبلح و سود جر هو

 وا یسهشار راعشا رد دغا تافو هدبلح هدنخر
 : رد ددلج وا هعطق وس نال وام درج قصو كلب تب ول

 دلاامش ہا ام لینلا بجا ام
 ۱ حاودا راجش الا نم هیتفض ىف

 ح عرت ىلع ضايف دلخلا ةنج نم
 0 حاورا خرلا بوبه اپیف بہت
 ارت ر» اتک ءا ودار  .تسیل
 حابرا و قازرا یھ اغا و

RES O N۷ 1 نر ( 9 + نا دج  

 زا ON AS a دل وت هد هیلییشا ۱

 كحاحز و یه وی باتک . ردشعا تاقو هدار وا

 .ردشغا ح رش ین « لج »

 رابک (قاع»ا نب دم رکب وبا) هع هخ نا
 Eee ONE هد

 قلعتم هثب دح و هقو .یدیشلوا رهظم هننا ونع هعالا

 هدر و اشب هدنخ رات ENN رده ا EE د دعتم

 . ردشعا تاوو هد ۱ «ب وغ وط

 جد هدناسنا و هدناسح و 1 تیدحو

 .یدیا راو ید .یدنا یحاص یلوط د

 لغرس » ین لا باتک » كنباجرح رهاقلادبع

 » حلا » كنينج نا هک ییدشا جرش هلی | ونع

 مدیا ماعا هد هسا شا حرش جد اک یناونع

AMEهنس ۵۱۷ ءبوغوط هدنح رات  . 

 ید یراعشا ضع . ردشعا تافو هددادغب هدنس

 . رد راو

 اب دف تا ۰ | 4 ,

 ۷:۳ ؛ب ول وا ند اصد ره ۰ ۰

 (دجا ن هلادبع دم وبا)

 «بول وا ندایدا رم هاشم

 ردشم هم

 رو شا قلیضاق هدیلح هد



 نیا
 «بیطخ ن دلا ناسل »]

 - رغفو بیطخ ن نیدلاءام 1

 هن راه دام یزار ی لا

 |[ بطخ نا "
 بیطخ یسشح «د رهلا دیشاح» «بولوا ندنسالگ

 [ .هبروی تعجارم
 ( مهاربا نیدلا جات یلوم)
 یاب ناخ دارم ناطلس سصع

 ضعب «بودنا ذلت ندناکی انالوم .ردیردب كنەداز
 - ردم E قیزا و هدس راد *

 ا تافو هدقی زا هح ه رکص ند اس9

 (IR مهار قاعا وا) | هحافخ نا 3
 ندنسا رعش سو (محفلا 3

 و هد رقس "هربرح ی هدنسهطخ 2 «ب و

 :دلب ینیرلناسحا نالوا هبارعش كشاوط كولمو
 «شمالرآ ندننطو «ك رهیعا )ده یی هسیک £ «هدلاح

 . ردش ا كلس

۳۱ 

 هعطق وس E تاقو هداروا هدنح رات ۵۲۴ و

 : ردد راعشا

 ةلبق كهجو ناك راذلل ام 1
 بارم اجدلا هیف طخ دق ۰19

 35 سیل ناکو وا یرا و 3

 -ارعس رعهاشم (ذل رابم ن نسح

 لوط د ید هدېقف بول وا ند

Aبوغ وط هدنخش رات » 

 ]تا |
 oo .یدیا ندا"

 فرز املا لح هعط وش . ردشعا تاو ءد

 اشندم ىلتق ال اہک حلق ۱ ۲ :

 هلالی مه دق كاوه

 یی الصو كنموسجرب لازام َ
 هلاصوا نارجعلا مطق نا /

 مکو تلاقو اه تمستاف
 هلاشما یانیع تلتق

 -- رجا 3 3 لسم وا)

 هلی EEN (ی ۱ نودلخ نا 9

OE: 

 روم شم ح روم بول وا ندنشالع ریهاشم و ندنایعا و

 :یدیا ندندا رفا نادناخ بدلو ب وسنه كنودلخ نا

 وا یحاص لوط د هدبط و هس ده موج .هفسلف

  ۱تاذ ر فوسلیف ید هحراوطاو قااخا ؛بول

a 
 . ردشعا تاقو هد هیلییشا هدنخ را 2 .یدیا :

e 3دع 2 جب را ع لی ۱ ) ۱ ۰ ۳  

 ییدعیما زا هدنګ ران بولوا ندنیح روم روپشمآ

 نا با!

 زا هدنماقم همدقمو هلیلوصا هکاحمو قیقح و دیقن

 -نیب هلیس هنایکح راکشا ییدشا نایمرد هددلح یبید

 .العا دج .ردشعا زارحا ص وصحم ماقم رب نیخ رولا

 رضح یهد رعلا ةريزح لصا نع نودلخ نالوا ی
 هدن رم رک ےک .كسلدنا .بولوا ندنسهطخ توم
 لیسنو ؛شعا نطوت هد (هنوم رق) «كرهک هاروا

 - اقا رایتخا هدیلییشا هدنرلادتا یرعه نرق کک وا

 بول وا ندننایعا كنهیلیشا یدادحا . یدرلشعا تم

 راشو الع قوح ر یک هجربلا فن آ ندنرلحا
 - دا يا كنهیلیشا رخ وم «نکیا شعتتب رتهاشم
 سنوفلآ یعکبا بقلم لیبل نامش یتعب شنوف
 ترعه هسنو یدح دن رزوا یسلوا طبض ندنف رط

 هدسنو هدنح را ۷۳۲ هجر بحاص .یدیشعا

 لبا لع لیصح ندانع راسو ندنردپ «بوغوط
 هدنفرظ نامز زآ هدهعونتم نونفو مولعو تایذا

 هل روهظ نوعاط هدسنوت هرصواو ؛شعا ربع

 > لاک «ندنکیدتنا بئاغ ییا رک او ابرقاو

 e «نکیآ هدنمع عا كر یسنو ندنلاو

 ؛شفلآ هتیعم هلکلشک ارغط ندنفرط نکارفات نب ذم

 -دلوا راحود «هدلاح ینیدلوا هدنتیعم كوب ًابقاعتمو
 وا ؛ شیک هبدتتس «بولپ روق ندتب ولغم ر یرلق

 وا «بوتود-هنب رافرط هرکس و ناسلت كربازح نذار
 ندتنفرط كولم فئاوط نالوا شما لکشت هدزار
 دما باش زونه .یدا شم روک زاعاو تمرح

 راطفا نرپشو تبص هدلضفو ع «هدلاح ینیدلوا

 یکاح ساف نالوا الع بح ءهلخملوا عياش هبرغم
 ۷۵۵ «‹«قرەنلوا بلج ندنفرط نانع وا ناطاس

 كيلازاغم ناطلسو ؟شلوا لخاد هساف هدنک را
 «قردنل وا عیفر یرابتعاو ردقو «نییعت هناتک

 ربهاشم ندا ترعه ندسدیاو ندنسالع كنار وا

 «نکیا هدکقا تامولعم عیسوت هللا هدافتسا ندالع

 هوا سو لرع رھ ارا هاو 2 رد ون
 یساف هدعب قرهنلوا قالطاهرکص ندننافوكانع واو

 هد ۰ فا تاسا هلاس وبا لادن ص یب ند اطہض

 هخعشا ع وا لا رس ه د ٥ سص 2 :شلوا ی اک رس

 2 وم . یدیشاب وس هغیلب ب اصد یوج ر «قر بالشاب

 هجون. كلاس وا هلی ااقلا كقوزرم نبا بيطخ
 وا یناقوو طاقسا كلاس وا «هدهسیا شا باغ
 ر زو ندا ه دهعرد یتس«رادا روما تیلساخ هرز



 ن با

 یسدنک قحا .یدیشفل وا اقا هدنماقم ندنفرط رع
 نذا «ندنفیدنل و هدنسوزرآ كنا تحایس هسلدنا

 ی هدهنیطنسق ریارب ها رهدلاو ینیرلقج وج «بولآ
 ۷۹۱۶ ورا 0 دک رنک هنن رلی اد

 نیدلاناسل ربزوو ؛شلوا لخاد هبهطانغ هدنخم رات
 هطا ع وا یسهیصوو ح دم كبيطخ نا

 لوبق نسح هداعلا قوف ندنفرط رجا نا یکاح

 هرکص هنس رب .ردشلوا لئا همارنحاو مارکاو

 مش ززوا یباقلاو وزرا طاتسناوصن راد لایق

 مارک او تمرح هداعلاقوف «بودبا تحایس هاروا

 ها تله وار و هاالما 0ک
 لوبق .هدهسیا شفلوا فیلکت یتماقا هداروا هلیطرش

 ءه رکص ندقدل ۲ رابده تهقیذ ماطر ندنکیدقا

 هن رلقج وح هليس هح وز .ردشعا تدوع هب هطاان ع

 ۰ شقسیا نذا ند رجا نا «ندنغیدلوا یتبحم هداعلا ق وف

 تروص «بويمر و نذا هنتع نع هیلاراشم «هدهسیا

 . ردشقنا بلح یتسلاع كرد ردنوک یک هددص وصح
 هلبیطخ نا «قرهلوا یسهرغ یتااقلا راد وسح هدعب

 فلک رت یملدنا «ندنفیدلوا لصاح تدور هدن رلتب

 هللادبع وا ناطلتس یکاح كناروا .كرهک هب هام

 روما هرادا تدم رب «بوللوا نییعت ر زو ندنف رط

 یتحار ندنفرط رادوسح هنب ءهرکص ندکد تبا تلود

 ده رکسب نالوا هدنفرط ربک یاره .قردل رب دلاق

 یربزو هطانغو یکاح ناسلت هدهرص واو ؛شیلکح

 صحت هفیلأتو هعلاطم :هدلاح یرلک دنا ساغلا یمودق

 هددسیا شمهغا تباجا «ندنغیدل وا شا تاقوا

 تم راومام نا دف رط و و کا نا و

 «نکیا هدکشک كرم ردنوک هسلدنا ل ا هص وصخم
 رو «فیقو ندنفرط یی زپ زعلادبع یک اح ساف

 مارکا ءقرهللوا قالطا هدعبو ؛شفلوا سح نوک

 ۷۷۰ .ردشفل وا نییعت هراتیرومأم ضمبو «زازعاو
 دن «قرلآ نذا ندسابعلاونا یکاح ساف هدنخ رات

 تیاعر هداعلاقوف ندنفرط رجا ناو ؛شقیک هسلدنا

 .رد-شفلوا نعت ريزو هنر كبيطخ نا «بور وک

 نا «هدنکیدتسنا لا بلخ سالاق هدءیص وا

 هناسلت تاذلاب نودلخ نا «ندنفیدل وا منام یک اح

 یادختسا ندنفرط یکاح ناسلتو ؛شلوا روبجم هکفک

 .دلوا رفنتم ندهیسایس روما یددسا شملوا وزرآ

 ةعلق) ندندالب (نیجوت ینب) «بویقا لوبق «ندنفپ

 ۱ اا ۳۲

 هب هعلاطم هداروا تك رهلیکح هب ( همالتس یب

 | ردشع ترمیم هتبرب رحک كني روهشم حشرات و «تاق وا

 ۱« هتدوع هسن و نالوا یسأر طقس هدنخ را ۰

 ۱ كنلضفو ع كرک «هدهسیا شمالشاب هلاغتشا هلسی ردن

 . هدنقح یسیدنک كسابع نب میهاربا ریما 1 ون بش

 ۱ یشکب هلیسهدایز ی را صوصل- |لعو یهجوت نالوا
 ید هداروا «هلغم ریدنایوا ینتار وزب لرلدوسح هنب

 هب هب ردنکسا رم هدنح را ۷۸ «بویمهروط

 . هنسوا «هدهسیا شقسیا كقبک هح ندارواو ؛شتیک
 هد ره زا عماج هتم نع هبه رهاق «بویمهلوا قفوم

 ندنفرط قوقرب صم ناطلسو ؛شمالشاب هسیردت
 كماشو ؛شغل وا نیم :اضقلایضاف هدنبهذم لام

 رایت ناطق 0-< ندر كللرومت

 تمرح ندنفرط كنلروع «بودلوب هدنتیعم كلا
 هکم رک هصم یتسولل اع هدهرص وا . ردشم روک میظعت و

 یرلقدل واراوس كنقلخ یسهاخ نوش «بودا ثشن

 اتسا ندقلیضاف 2 رزوآ كعبسم و الاب هنیفس

 برفمو هلفیلأتو سپردن هده رهاق ینیرع هیش بودی
 كرهریک هبا هربا هلیسایحاو ادا کهدسلدناو

 تجر هد۸۰۹و شبا ےح هضیرف یانیا هد ۰۹
 نالوا کس نددلح كوي ید .ردشملوا لئان هقح

 هدنس هناختک (لایروکسا) كنایناپسا «هقشب ندنخع رات
 قطنمو یخ رات هطانغرب نالوا دوجوم یسهخن ر
 قوح رو یتافیلأت ضعب راد هبهراسو تاییداو

 ربظنبم هدقیقدنو یقیقح یحرا .ردراو یراعشا

 ینوکو راد هنلاوحا كرار رب صوصایع «بولوا
 ی عجم الی راخ روم ابوروآ نوتب هدنوک

 ینیدل وا یلهدقع زآ رب یس رابع ی .ردشمک هنکح

 عنو یرااطخ ضعب هجنسالما كتهصاخ ءامسا «یک

 . رد را و ی رالم ضعب شلاق ضايب هدنسهلج كل ەد وج وم

 ۷ هدنح را ۱۲۸ ٤ هدنتسهعبطم قالو كرصم ینتم

 ییا كنسهمدقم .ردشفل وا عبط هرزوا داح وب

 اشاپ تدوج ًاریخا یم یبنچواو هدازیربپ یمسق
 هرزوا دلج ۳و هجرت هرعاسل ندنفرط یرلتممح

 ۱ اب تار ءیک ییئدلوا شلدا رشت
 ۱ ن ا ا دا یک وح م ید

 ابوروآ یرلیسف ضعب كنخ راتو یسهمدقم_. رددفل
 ید یعق نالوا قلعتم هرغمو هجرت هنن ران اسل



 : ردندنراعشا هل كندج را تل
 ییذعت قو یرجه ىف نقرسا

 یسیفو یربع فقوم نلطاو د
 ةعاس فقوم نيبلا موي نيباو

 بیشک داوقلا ریو دار ۱

 دجا ندلا نيم سابعلا ها ۰ و

 3 ا ۱ ناکلخ نا

 لبرا هدنش ران 1۰۸ «بولوا ندنیخروم ریهاشمو
 ریهاشم .ردندنلست كرلیکم رب .ردش#غوط هدنرهش

 دوم ما .بودا نونفو مولع مت ندنرصع یالع

 ماشو بلح . ردشلآ تزاجا ند هلاع مان ةر وا
 كلس ردم هدرلدس ردم قوحرب «ب ودیا تح ایس هرصعو"

 15۱ «هرکص ندکدتبا رابشا هلبلضفو ع

 هنس زوقط «بولوا یاضقلایضاف قشمد هدنح را

 27 عج راط ندک دا اضق ما یاشا هلتلادع لاک

 ؛ضشقک ءمسم «یزهنلوا لرع .دننش
 «بولوا یناضقلا یضاق قشعد هعغد یعنکیا هدنتشر
 3 چاق رب .ردشعا تافو هدقشمد هدنخم را ۷ ˆ

 "یداب لصا .هدهسیا راو یراعشا قوح رو یا
 تایفو» را هنلاوحا مارت كمالسا ریهاشم یک

 ینیدلوا شمزاي هيلاونع «نامزلا هانبا ءابناو نایعالا
 وا بکر نددلح وب ۲ک رد ]8
 او هلیاقیقدو ءردواح ییهجرب ۵ ف

 رب هروک ذم باتک .ردروپشم هلیشلیرغوط كتا |
 رڪاش ن دت ) یروہشم كا «بولیزا لیذ جاق
 ینیدلوا شمزای هلیاونع « تایفولا تاوف » كن(یتک

 - ۱۲۹۹ رار هل «نایعالا تایفو» هک داتک

 زوا دلج كوي ۳ هدنسهعبطم قالون رص د ٩
 یسیدنک ك « تایفو» .ردشفلوا شنو عبط هر 3

 هنن رئال ایوروا رثکاو «عبط ید .دایالآ

 .ردشغلوا هجرت

 نوشت «هدهسیا راو یسهجرت رب شفثوا ندنفرط
 هوالع رايش ضع و یط رهجرت قوح رب «بویلوا
 نالوا شلزای هلا هرابع رب یهدقع تیاع . ردقفلوآ
 هرزوا دلج كحوک ۲ هدنخش را ۱۲۸۰ هجرت و

 كرد 1

 یدنفا دم هداز یسودر هد زم اسل

 :ردندن راعشا ةلج 0 6
 قالس :ند

 یمایق تماقا

 ا "۷ و

 وا بح اص هعرح وس . ردشفلوا عبط هدءرماع ةعبطه |

 ر

 ! | فولخ نا

 | سیم نا

 ماما هددادغب یهقف بول وا ندهی یفاس ءاهقف

 ن با

 - ام « ساقلا یا ْن لا دجا » ] «

 ۱ . هل رویت تعحارم هنس هد

 وا ندلادم مالسالا جا )
 راک صد ن نیسح 41 ا دبع

 ندقدنلو هدرلقلیضاف ضعبو ؛شعا ذخا ندیلارع

 ءنطوت بودیک هلصوم نالوا یسار طقسم چ
 .انم» <« رارالا بقانم» .ردشعآ تافو هد ۵۵6۲و

 6 هبیغلا 2 » <« تامانملارابخا» 6 حا كس

 ك راباتكى ناونع « ديح وتلا جهنم » «« حض وملاج رم »

 . ردیبحاص كرا ضعب رئاسو

 ریهاشم )

TS E ۱ سیم نا 
 یحاص یلوط دب هد ع رابخا و راعشا ظفحو هدنایپ
 یلناسلت .یدیا تاذ رب عبطشوخو خاص لئام هفوصتو

 یلیخو ؛شمریکب هلتلزرعو تحایس ینیرع «بولوا
 لا ضع . ردشقل وب لوغشم هلس ردن هد هطان رع تفو

 ندنموم لاب بول وا یسهمان ترام یخد هنبرلشیا
 یدنک هنفا رطا كغاد راب رب عنصم تیاغ ینیدلوا شعب

 دج ها دبع وا)

 ةقدح ف الا تتکاعو

 مامکلا تاکحاض یع مسی

 انا اهف روطل روط نم تلبقف
 مظاعالا كوللا لسبقا

 ینیدل وا ز وام شاب شقلآ «هدنخ را ۷۱۰0۸

 وا هناسلث .ردشغا تافو الوتقم هدهطانغ .هدلاح
 لزوک تیاف ید یداصق روصم یفقایتشا نال

 ةرهز

 . رد رت وم و

 نسلدنا (  دجا رفعج و
 هدالطیلط «بولوا ۸۱ سه نا

 د هدبطو موح و هسدنه .یدیشعا تأشنو دل ون

 ځد ندرعش و تایدا یک ینیدل وا یحاص یلوط
 .یدا راو یسهرپم

 )1 نا

 .رد راو یرلارحام هلس ويح نا اش «بولوا ندنس
{0° 

 ی

 ( دج ۳ دجا ادیت < 2

 ۔ارعشو ادا رهاشم كقش

 .ردشخا تاذ و هد ۷ «بوغ وط هدنحش را

 ! | طاخ نا یارعس ریهاشم (دعع ی هلادبع)
 هد وعه و ج دم بول وا لند ع

 تشک هرب ز قب .یدا رهام هد روش عاوا ياشا



 نا با

 ید ینکولم سابع بو هيما بو شما صاصتخا

 یلاوحا بئارع ضعبو یرامشا .یدیشلیا ح دم

 . رد روهشم

 كلانا (دجا ن یح رکب و ا) | طاخ نب

 بول وا نت رم ال رمهاشم

 د هدیه 3 صوص)العو هدبطو هسدنهو باسح

 هاما راسو مکح ن نایلس .یدا یحاص لوط

 تافو هدهلطیلط هدنح را 4۷ .ردشعا تمدخ

 . ردشعا

 ءاهقف (دیعس ندم لا دبع وا) ۱ فد د نا

 «بولواندنیخ ر ومو ند هیعفاش ۳

 ندن احا یلوط د ید هدنایداو رعشو ثیدح ع

 ۔ادغ بیطخو نح را كطساو نالوا ینطو .یدا

 نا مرکلادبع دیعس وبا هنګ را دادغب روپشم كنيد

 لیقم تکرم نددلج ۳ هنلیذ شلزاپ ندنفرط یناعس
 ۵6۸ .ردشم زاب هدیفد تافیلات ضعب باس و لیذر

 دان سه ۱۳۷ ۱ هیوغ ول هد ناو هتک وا
 . ردشُعا تاقو

 ط س ناف ن دیعس وا)

 0 لد ع ۱ جادد نا

 . ردشفل وب تایحر هدننامز كم هفیلح نا

 . :ارعو (ES ضم و

 یراعسا
 . رد روم یلاوحا ت

 ( رفعح ن هلادبع دج وا) 1 ۰
a ga ۱ 

u,ندو وحش و اب دا ریهاشم 5 رد  

 وو ا ندربهاشد و د رام «بولوا

 NEY ‹«بوغ وط هددادغب ا ۳۲۸ . ردشع |

 یراهجاشاب ,بولوا یسهرثک تافنصم .ردشقع !تافو

 ءارفلاىلع درلاباتک» « نیوع)ارابخا » : رد رلن وش

 باتک ریسفت » .« هدعاس نن سق رخ » «« یناعملا ف

 € ءاععل | باتک » «« وع)اق داشرالا» .« یمرطا

 روصتقلا باتک » E دیادهلا )) E حرش «

 .( دودملاو

 ۵ ۵ ۳ )دنا ا

 ل ل

 درد نا

 .یدا ییاما تكنئامز ه دم نو صوصاا

 (یدزا نسح ن ۳ دا

 لع بول وا ندابدا ربیهاشم

A 

 ۲۴ RE هدار وا «بوغوط هد هسدا هدنح را

 r ل با 8

 1 «تساقا تدم لیخر «بودیک هناع یرکص ندکدتا

 یی اهانت ارح جو ؛شق اٽ د وع هه رصد ه دید و

 ی هسراف هدنتیعم ران وا .فللاشا هتلغوا
 ندنفرط هفیلخ .هدنلوخد هدادغ هدنح را ۸

 سارا نت راند یللا ی ریش ها

 هددادغب ءهدلاح ینیدلوا بیرق هنشاپ زوب «هدنحګ رات

 - وا نمضتم ییحدم كهاش لاکیم یا .ردشقا تافو
 یسهدیصق نالوا فورعم هلیاونع « هروصقم » قرەل

 حرش ندنفرط ابدا قوحرب «بوسلوا روہشم كب

 ریتعم یلناونع « هرهج » رال .ردشغلوا هيشح و

 ««برعلاراوز باتک» ««قاقتشالاباتک» هلی اتک رب

 بیع باتک » نالوا شلاق ماعانو « تاغللاباتک »

 لزوک كب یراعشا .ردراو یررا لناونع « نآ رقلا

 ا یا و تولوا
 اهعاعشو دخلا تاج ول ءارغ

 قرشت مل اهعولط دنع سمشلل
 هقوف دوال صعد لع ضغ

 قبطم ليل تع قلات رم

 داش ءاهقف ا ءافد نا
 « لوصا» :بولوا ند هیعف ۰

 .ردشتا تافو هد ۲۹۲ .ردیبحاص كاتک لناونع

 دج متفلا وا نیدلا قن

 ۳ ا لع ی دبعلا قد نا

 هدرصم «بولوا ندهیعغاش ءاهقذو ندرصم یالع

 «بوغوط هدنګ را ۱۲۵ .ردشق و ةاضقلایضاق
 رس و ثیدح و هقف . ردشعاآ تافو هدنسهنس ۲

 . وا ید رف كنبصع هدمولع رثکا راسو تایداو

 قوف .بول
 یر هجحاساپ «بولوا قوح ینافنصم .یدیشما هعلاطم

 « تیدطامولع» <« مالالاو مامالا» : ردرلن وش

 «« زرطملاةمدقم حرش» .« ماکحالا ةدع حرش »

 بک قوحكو «یدا را و ینواکذ هد اع)

 هءعطق وس ۹4 نیلاعلابر نع دیاور ق نیعب رالاعج «

 دی دەنا ر راعسا ةلج

 ق-أ لحاع بیشلا نا تينمت

 2 ام يا ی برقو

 هراق و بیشلا رمصع نم ذخا و

 (دننادیبع ن هلادبع یرسلاوا) | ر. 2 ۰ ۱
 ۳۹ ۰ 2 2 ت
 را روپسم ندنس هلیبق ماع ى 5 7

 نشیش هدننامز هیسابع تلود یراعسا «بولوا عاش

 -وقیدنک . یدیاربتعم ول وبقم كى هدب دنع راینغم ر وشم



 یقشاع كتسهحوز .ردراو یراعشا قوحر هدنقح

 -وا لتق ندنفرط یسهلیبق كلوتقم ,ندنکیدتا لقا
 تقو کهلوا بولوا ح ورم تب کیا وس .ردشفل

 : رد دنسهدیصق رب نوزوا ینیدلوا شلیو
2 

 اسیق توعدو بلکای تفته
 الرتقالو توعد الذخ الق
 اسیق نررسواصاح ترأث

 كهللارماب مک هی ولم ساود نا ۱ ا اح ند هیمطاف 2 ۰
 | قو بنر آ «بولوا ندنررادرس ۰

 تن كکللارس یس ریشه لروکذم كلم هدنځ را

 ید یسدنک هدع و شا لتق یھللارماب مک اح هلی ر :

 ردوا لتق هل را كناہلا یوم

 دا ریهاشم كناسارخ (دمع :

 ندیرهوج یحاسص حاج قفل اک ولو
 هلس ردن «هدلاح ینیدل وا عاص یسدنک و ؛شموقوا

 راد همولع راسو قطنمو وغو وا 18

 لزوک ید یراعشا .ردشمزای هدیفم تافیلات ضعپ _
 : ردندهلج وا هع وس «بولوا

 بتک ىف عملا نود ظفحلاب كيلع ۱
 اهق رشت . تافا) 8
 اهقرحت رأتلاو اهقرغی ءاملا
 اهقرسي صللاو اهقرخ رافلاو

 OA اه 2 1 ۱ ۰ ۰
 9 «بولوا ندن و وح ربه ۰

 هدلص وم هد ۹٣٥و «شعوط هددادغب هدنخ را

 حرش » : قلعتم هایداو ر .ردشعا تافو
 لوصفلا» .«یریکلالوصفلا» .«4۵» «ح اضیالا
 باتک » ۰6 نج نال مللا باتک حرش » <« ىرغصلا

 >¢ دودمملاو رو صقملاق دوقعلا » ‹««ءاظلاو داضلا _

 رهز» 6 هدنكلا ذخ الا ق هب دیعسلا ةلاسرلا

 راو یر ربا هذ یک «دادضالای ةينغلا» € ضایرلا

 وب بک رم نددلح ددعتم یسیضم كرانو هک ءرد

 دیعس ن یح ایرکذ وبا) یلغوا كنو  .ردرلپاتک

 هدلص وم هد ٩ :بولوا ندارعخ و ابدا (ناهد نا 7

 . ردشعا تافو هداروا هنب هد 1۱و «لو

 ی. 8

 | تسود نا

 زاهد نا نب دم عاجش ونا نیدلارخف )
 بولوا نداپدا ریهاثم (یلع ۱ 9

۲۵ 

 یحاص لوط د د هدم و و تئیهو تیدح و خراب أ بود قشعت هن داقرب ه دنیما هما د وخأت هنمآ

 س ل ل ل

 ن با

 ندکدتا ع لیصح هداروا «بوغوط هددادغب .یدا

 نیدلالاج یربزو كناروا «هلتم نع صوم ءهرکص

 بسک هندلاح الص هدعب و ؛شّعا باستا هب یناپصا

 ESE NEE «كرەدىا باتا

 هدنګرا ٩۹۰ .یدیشعا نطو هدقشمد «هرکص

 ود ندهود «هدند وع هلیش رط دادغب «بودیک هعح

 بیع » هرزوا دلج ۱۰ .ردشعا تافو لرهش

 ضعب قلعتم هح راو یانتک رب یلتاونع « ثیدحا

 . رد راو یراتآ

 | ناهد نا

 تدمرب «هدلاح ینیدلوا شا تأشنو دل وت هدلصوم
 5 ۵ ۸۱۷ و «نطوت هد _صچب «ه رکص ندتماقا هد سهم

 هداروا هدنلاح یتیدلوا هدب رسان شن آ «هدنح ر

 (دعسا ن هلادبع ج رفلاوا])

 بول وا ندایداو ا رعش ریهاشم

 .ردفورعم ید هلیبقل (بذهم)

 بتر «بولوا رادينعمو فيطأ تباق یراعشا

 هنح دم كکيرز ن حاص هدیصم .رد روپشم ییاود

 : رد وشیلطم كنسهیفاک هدیصق یدل وا شایوس راد
 کیف الت ف یقالت كافك اما

 اکیبح طرفالا مقسنت تساو

 ( بلاط ییا نب كرابم رکبوا)
 لا تولوا ندایدا ریهاشم

 . ردندنم انا كناخم راک یک باشخ نیاو یرابنا تاک

 هددادغب هد ۱۱ ۲ بوغ وطهدطسا و هدنحم را ۲

 ۰ و تا تاقو

 ناهد نا

 «س رد یوح ۲ هد هیماظن هس ردم . ردشعا تاف و

 ید یراعشا ضع . ردشعا فیلات باتکرب هدنف و و

 . ردراو

 هدنتهج هفوک هدمالسا لئاوا ناشر
 هک «ردمدآ رب شا روهظ فو و

 هل رظن یسهدلاو كناناک هاو یردب كناناک هشنوک
 ؛شعشیقلاق هنساوعد یداحا ندب یکی رب «یرهقاب

 تایشخف هیت ایفخ كرهزتسوک یوشو دهز اروصو

 هن وع صع ید هد رغم و نع «هدلاح یکیدتا باکترا

 هبهعاسا و رشن یتلطاب رکف قلهرآر «كردا ادي

 .یدیشل و تص رف

 !ندمالسا یابطا ریهاشم 5 ۰

 1 ۳9 ET راثید نا

 صوصخالعو هدبط نف .یندروینلو هدنیف رافاسیم

 یسهلماک تراهم هد هب ودآ بیکر و هد وادب لوصا

۰ 



 ن با
 رد راو نیلاثرب ربتعم هلیاونع «نیذایرفا» .یداراو

 ر وهشم هدننب مالسا یابطا هلیعسا « یراسد بارش »و

 . رد دح وم ك ورش نالوا

 (ید زاد ن د هل ادبع درج وا) رم
 O E لا هد نا

 ان 17 .یدىا یحاص لوط دب هدهفسلف و نیرو

 یدغم ربغ تك وص . ردشا تاق و هد هیْسنلب هدنح ر

 . رد راو یرات | ضعي ی یسهل اقمرب رتاد هنش دل وا

 رب انک تم >و بط (نوربح) | هطبار نا
 رب هب یی یع ندی او ناسل كنب

 ك یژهجر قحآ «بولوا ندرلندآ تمه هتسهج

 . ردلک د لوبقم

 دو (لع نی دمع هلادبع وا)

 E و ۱ E اد نا
 ؛شعا تحایس هسلدا هدنحش را ۷۵۰ «بولوا

 رح یرلهعاشم هلبیطخ نیا نیدلاناسلو

 «هدلاح یتیدلوا زواع#

 هدیصق رب كبيطخ نبا تب جاقفروش .ردشقعا تافو

 .یدیشع |ناد

V9شاب شک مه دنح رات  

 * رد دنس ددو یی د زاب ۳ هنس دید لم

 هدوع ىل له ناعرلا ةحود ايو
 عاالا ناب لالا رافعا وفعل

 هاا ةلحال تلا لهو

 چارو داغب اهی داون صغت
 ًارباثم بيطالا رخفلا اهب ماقا
 9 یدسلا الا لول

 ES TON لوا ندح راوخ
  Eداع 7 0

 (یبح ن دوما نسلحاوا)

 بول واند راراوج ناهفصا ۱ یدنوار نا
 ندید و یردب هروک هشاور .ردشقا تأشن هددادغب

 بابرآ هدعب نکیا ندنرلبلکتم هل ارتعم .یدیا یدتهم
 ثابت هددافتعاو بهذم رب چھو ‹شچ ا تیعب هدامللا

 كی ترد ینیدلآ ندنرلیدوم ارعاس .یدیشلوا زا

 .اونع « ةرصبلا» یشراق همالسا نید هدنلب اقم مه رد

  aیباتک و ه دی «ب و زاب باک رب  a ETهدنل وب |

 غلبم ر رکید ندرلید وقر زاب باتکر رکید

 شب ۱ یادم هقنا طن فرص ندنیشن هكدا

EN)اکا « «بولوا ثرابع ندنابرفک هاب و  

 ۱ نبا ۳۹ :
 وا ا كلام هدرا لناونع « جاتلا
 ۲ را را و فلات لئاوتع « هدرتزاباسک»
 رباتک .رویلوا ساختم هناسل هرادا هدنیلع كنايبنا

 نسکلسم «ندنکیدتا در یسیدنک هل یتسیرثکا كنم

 لزاوها .رویلیشالک 1 یتیدلوا نونج رب زسراکفاو
 ازت بو 0اع تندرا یسیم وا
 ید وې موقم ندنفید زایهنمان كنوا یتسهمضم بک

 یوال نبا هسا یدو ؛شغل وا ساحو فیقوت

 هنهات كنو «بودا اجلا هبیدوسپ رب رکید هدنسا

 وا ہدنہاع عرک نآرف هلرمدنفا تانناک ۳ تازضخت

 «شمزاپ باوصا باک رب هلیعسا « غمادلا » قره

 هتتس و هتمافو جرات .ردشا تافو هرکص تدم رو

 یرعه نرق یجنجوا هدلاح ره .ردراو فالتخا راد

 .رویلیشالک | یتیدلوا توف هدنرشاب قرقو هدنطساوا

U CEE ۳یی وش .رد ورم ید ییدتا هب ون  

 : ردندنسهغیلب راعسا هلج هعطق

 ًاءرها ناب ابیجم سيلا
 هبش تلصح امو نوع

 ملک |قیق قیقد ماصحا فیطل

 لع ام هلا هلع یوس

 ًاهعضوم ءایشالا عضو نم ناعس

 لالذالاو زسعلا قرفو
 هبهاذم تیعا لقاع لقاع مک

 اقوزرم هاقلت لهاچ لهاج و
 000290 تل اه
 اقیدنز ريرخلا مللاسعلا ريصو

 یناریا لصا نع (ناسیتسد ا نوبهار نا س نوراهنب لهس رعونا) | ۰ ۱
 تانا هب هفيلخ نومامو «ت ریه هی ه رہے

 اقیرفت

 كنومأم «بول وا تاذ رب ماشو مکح .یدیشما

AKAرد روپشم ها لع .یدنا بصعتم ك  

 .ردیقاب یراعشا ضعبو

A Nr) ۰ | 

GE.اجر كقوقرب ندنک ولم رصم  

Oترازو هنسر ردق ۰۷ ٩۸ دد ۷ «بوا وا  

 .ردشا تاق و هدروک ذم جرا «هرکص ندک دتسا

 ام « ید نبا نیدل الاج )و ی ۰

 ۱ . هل ر ويب تعحارم هنن رەد

 ا دب نا ندن رادجح ارآ

 بع كسن وفلآ لغوا ك ( 7م 3

 ترس زا



 2 ك

"E2  

 [ .هلروپ با
iام « و ن ناورم ونا ۱1  

 ۳3 برو تعحارم هس هد ۲ ندد نا

 دشر نا 9 دا نب دع لولا وبا ن 220
 «بول وا ندمالسا یاکح مظاعا 2

 السا تسدم هکلبو یدیرف تی و

 و فالخ و هقف ءیک ینیدل وا یسهدز كنيم 1

 او ود راد 6۱ .یدیا ریظنی خد هدمولع

 ندنصع یالع «بوغوط هدن ریش هبط رق نالوا سلدنا "

 یک ییرع نياو رهز نیا مکحو شعاع لیصحم
 .یدیشلناتبمو طالتخا طباور دقع هلسصع ربهاشم ۱

 .ارق یهحو رظن كفس و نب یدهم ندشلدنا كولم 3

 شفلوا نییعت هنفلیضاق هیلیبشا هدعیو هبطرق «قره
 ید ندروصنم نالوا نلخ كنیدهم روکذم .یدا

 ه دعد ءهددسا شمروک تیاعرو تم رح هداعلایوگ "

 دالاو قلزسداقتءا یببلاراشم مکح نیبصعتم هورک

 "YE راقد ر داق هدنہاع یر وصت» ‹كرەدىا ما -۱ هلا

 هدنسهص (هناس) نالوا ص وصحم "هرلید ور شو و

 «بونل واتوعد هشک ارم هدعب و :شل وا رومآم هتعاّوا ۱

 «هد هسا شم ر وک ل وبق نسح هداعلاقوف«هلکمیک هباروا 3

 یسهزانح . ردشع اتافو هدا روا هدنخم رات ۵ ٩ هابقاعتم

 ب ولی راقیح هدع ؛هدهسیاشفل وانفد هدشک ارم ادا"

 هعلاطم ترک کد ترفو . ردشق وا لقت هب هبط رق ۱

 یاکح «بولوا روش ها هکاحمو دیقت تناصرو "

 ۰ ردازبس كب هدن راکفا هسل وا دع کوی كا كمالسا ۷

 | یخدهدهینند مولع راسو هدهقف ی روک تسیرس

 .رویلک یرلیا ندنفیدقروق نداطخ .هلغلوا قولو "
 اللوق ناسل تسرس دا كمالسا یا اک و 9
 .اغوا هناضارنعا قوح ك ییالوط ندنوو ءردینا" |
 دال PI یرات ۲ .یدشغلوا ریفکت هان اعفد بو

 هد وادم اب وروآ هددم تدم :؛یرهنلوا هجرت هب و

 نیباهر هورک قح او ؛شفلوا ذاخا لملا روتسد
 ییدلقاب هنمان (رنلوو) یدعش هنمسا دشر نا ندنفرط

 بیقعت راندا تیعبب هنراکفا «قرهلیفاب هلرظت

 یرلد حس هدي رع ندنراثآ .یدروشوا بذعت و

 رج یراهجرت همت ال درل اتک قوج ر نالوا دوا
 نعي اتو هاك : رد رلن وش ینافل وم هچلشساب :رددوچ هد سصد اربخا رار هل « تفام » 1 لار |

 ««ليصحتا» عماج یل اسم نالوا هيف فلت هدننی اگ رب اسو

 ن با
 رباد هبط « دهنها هيا »و « تامدقلا » راد ههقف « سن وفل »] ر را ات

 ««تایلکلا» قرهلوا حرش هنس«هزوج را» كنانيس نا

 سیلاط وطس رآ بتک مما وج » «« ناویلاباتک »

 ««یرورضل» 2 هقطنم «تایهلالا و تایعیبطلاق

 -وقینل تایهلاصیخ"» ««سیلاط وطس زآ بتک صيخملت»

 داطوطس رال ةعيبطلأ دعي ام باتک صرخت » ««سوال
 »¢ سیلاط وطس رال قالخالاباتک ص » «« سل

 حب » <« سیلاط وطس رال ناهرملاباتک صیخت «

 حرش» سیلاط وطس رال یيبطلا عامنا تاتک

 باتک حرش » <« سلاط وطس رال ماعلا و ءامسلا باتک

 تاسقتسالاباتک صیخمت » ‹«« سیلاط وطس رال سفتلا

 ال ضایعالاو لاا تاتک ن » « سوتا

 صیخم» ««سونیل ام ج ازلاباتک صیفلت» ««سونیل

 باتک صإخلا» ۰« سونیلاط ةيعيبطلا یوقلا باتک

 الب تالا باتک صرت » ۰« سو_نیلام فرعتلا
 ال ةدرفلا ةيودالاباتک لوا صيخحلت » ۰« سوتیل

 ریل باتک نم یناثا فصنلا سیف » «« سونی
 ال ناهربلا باتک ىلع دما لئاسلا » ۰« سونیلا

 ۔اط وطس رال سایقلاباتک حرش » «« سیلاطوطسر
 « سایقلاق هلاقم» .« لقعلاق هلاقم» ۰« سیل

 ف ةلئسم» ««حارلاق هلاقم» 6« صعش ای ةلاقم »

 لئاسم» ۰« نفعلا تایج ىف ةلاقم» <« یا بئاوت
 ايق دلاقم » ۰« كلفلا هک رح ىف ةلاقم» <« نیک ای

 .« ناهربلا باتک ف سیلاطوطسرال سن وبا فلاخ

 عماوج» 6 یطسحا رصتحم » «« یایزتلا ف ةلاقم »

 سدیلف وا باتک هیلا ج اتحام » «« نوطالفا ةسايس

 مالک» <« یواعسلا مربا ةلاقم» 6 یطسحاق

 «« لوالاد رحالع مالک » <« یوامسلام رطاهک رح ىلع

 «« ینامزلا د وج ولاو یدمیسلا دوج ولاق هلاقم»

 مالک » «« تودطاو مودقلاق ماعلادوح و "دیفیک »

 ««لکلالع لوقلاف ةلاقم» .«یتشلامسالاو ةملکناق
 یا لوق ىلع مالک » <« هقلطلا ةمدقملا ف ةلاقم »
 -اهربلالئاسلا » <« لصفلاو سنلداو لخدلاق صن

 سلا صيت » ۰« رصن یبا حرش 0
 هباکح كنيلازع ماما ادعام ندرلن وب .« سوس او
 با وج هنسهلاس ر «هاک ۱ تفابن» یب دل وا شم زابیث راق
 ءردراو یسهدر هلاسررب هلیاونع « تفامنلاتفام »

 .اصتاو قفاو كنارغ تعدرش 4ا

 >¢ یک

 . ردشم وا نکح



 ن با

 «یاتک كحوک رب لناونع « لاقلالصف » راد هلل

 مالسا نیمکت لا نوافم هقسالف هدنفح ع دوحو

 ا راد هنفیدنل و تن راقم هدنسهرآ یزاداقتعا
 هودا یکیدتشا فی رعت هدن اتک لناونع « تایلک »

 نالوا عقاو هدنسهرآ لیفط ن رکب وبا هلیسیدنک هدنقح

 كنانیس نبا «یسهلاسر رب عماج ینارظانمو تاثحابم

 نالوا قلعتم هب یهلا ع هدناتک لناونع « اتفش»

 كنالوا "عذاس را

 لرلن دا ضارنعا هیاکح لوق نالوا رتاد هندوحو
 رب راد هنقيقش كلئاسم ضم

 نالوا نایمرد ندنفرط وطسرآ هداب وو هننراهیش
 كنانیس نا «یاتک رب رباد هنفیدلوا قح كاهرب
 هریغب بحاوو هاذ نکعو قلطم نکع یتادوح وم

 هدنل وید ر نستا سقت هم ترد یک هاذ بجاوو

 هجا وروا
5 )0 

 .ردراو یراتآ ضعب لاو یسهلاقم ر

 سئوروآ) قرەلوا طلغ ند (دشر نا)

 ندن ویفرش یالع ربهاشم هسنارف .ردرومشم هلیسا

 هل راکتفاو لاوحا كنهجر بحاص (نانر تسنرا)

 تاعک راد و هدف نافلانو مس وطخ هتل
 جرات ۱۸۱ قرهلوا هعند یعجوا «بودیا فيلات

 . ردشفل وعبط ندنف رط (یول لشیم) هدس راب هدنس د اليم

 2 ۱ ال | دبع

 ۱ ی ها
 ا لاش همانتراهمهدبطیخد وب بول وا لغوا

 كرو صنم نب مصان «بون وط ینییرب هدننافو كنبردپ
 هلیاونع ««رللادلیح ق دلاقم» .یدیشلوا ییبط رس

 مظاعا (
- ۰ 

 EEE نسح لع وا ) و

 رر نیا | فیش تا
 «شعوط هدن رش هبدهم ايو هلیسم كنهیش رفا هدنح ر

 -ریقو شا باشا هنحاص با لقت هناوربق هد و

 هنسهرب رح هیلقص هن رژوآ هنتف ندا روهظ هدناو

 هدنح را 1۹و «تساقا هدنرپش (رزام) «بوک

 هندعآوقو طنارش لرعش .ردشعا تافو هداروا

 «ج ذوعا» و ییاتکرب ربتعم ك یلناونع «هدملا» رب اد

 نالوا ذاش یخد هدتغل وعو < لاک کبد ناو
 « بهذلاهضارق »و « ذوذشلاباتک» عماج یراهلک

 فیطل كب یراعشا .ردراو یرتا لزوک ییا لناونع

 شابوس هدنلوپ تیاکش ندکنیسیرویس بولوا
 : ردندهلج وا هعطق وش ینیدلوا

 ۳ ابا ۳۸
 . ۰ یذالا عقد ىلع یرقا ال براي
 . یذّولا فيعضلا ىلع ت تنعتسا كبو

 ةضوعب فلا ىلا تثعب يلام

 دور ىلا هدحاو تشعبو

 مظاعا ( = ىلع نسحلاونا)

 «بولوا ندمالسا یابطا ناوضر نا
 ۔هبصق (هرمح) لرصم هدنرخاوا یرعه نرق یحدرد

 4۵۳ .بودا لع هدهرهاقو «شعوط هدنس

 «برلوا تاقو هدنح رات

 دم و ۳ ادتنا لک «هلغل وا ريقف كن دک

 ند رلسرد ضعب یکید روو ¿ن نديون هدعب «كرەدب| باستا

 كنسیدنکو  ؛شقا لیصح یط نف هاب هجقا ینیدنارق
 هد زا ینید زا «بویلوا م ولعم یداتسا یک ہدنف و

 ناب قغیدلوا شا نف لیصح هلبتک ةعلاطم هجاساب

 یسهماک تقاذح هدننابط .روبدا مجرب قیرط و و

 ییبطیس كهلل اما کاح ندهیطاق كولم «بولوا

 هدارواو «شمزای یتلاح هجرت یدنک .یدیشلوا
 كن وا صوص |ییعو ییکیدروس رع رب مظتنم تیاغ

 . روی زاس وک ینفیدلوا شمت ا میظنن لزوک كب یتسهجد وب
 السا «یکینیدلوا ضراعم هیابطا نالوا یرارصاعم
 هدنف رک ۰ بر روط اوا ید مع راغآ كف
 -وصقو «یتفیدنل و بانک جاقرب زکلای نایاش هغ وقوا
 ید روا اعدا یتیراک دکد هغع وق هب هناضحنک كنبر

 . ر دش | تقبس یرلا رحم ها الطب نا ندابطا ربهاشم

 : ردرلن وش ییافنصم هجاشاب
 ال ةربغصلا ةعانصلا تاک حرش» ««سونيلاجط

 «« سو نیل امل ریغصل|اضبللا باتک حرش » <« سونیل

 ءافشل ینأتلا 3 نولغا یلا سونیلاج باتک حرش »
 «« سونیلاط تاسقتسالاباتک حرش » <« ضامالا

 یحورف یرد .ردشغا

 قرفلا تاک حرش «

 باتک» <« سونیلاط ج ارلاباتک ضعب حرش »

 ««ماذلاجالع ف ةلاسر» «« بطلا ف لوصالا

Eملعت هيفیک ىف عف ةانلا» نن لئاسم عب  

 ف سروغاثیف ا هلاقم ربسفی» ۰« بطلادعانص

 ۱ ف هعرز ناو مئا رفا ىلع درلاق هلاقم» ۰« ةلیصفلا

 ناد الانع راضلاعفد ف هلاقم» ۰« لللاق فالتخ الا

 ««طا رقا بک سونیلاج ح ورش تاعا ربنا» :«رصع

 سوما ریش » <« سیل اطوطس رال راصتنالاباتک»

 دفورعلا طارقا ةيصو ریسفت » 6 ظا رشال بطلا
 مالک » «« ةلمسلا ةيودالاف مالک » ۰« بطلا بی رب

 -اعن» « ةيبط قیلاعت» <« نیحاعلاو هبرشالا لع ىف



 و کو قیلعت» «« دیودالاو ةيذغالا
 سو رغلیف باتک نم دناوف» ,«ءاصاللءذب ذل دبرشآق

 ۰« ضامالا تاقوا یف هد ذللا دعفانلا هبرشالا ق

 ملعت ىف طارقلا بهذم ىف ةلاقم» « هابلان ةلاقم»

 «تایلاددع ءاصحا ىلا قیرطلا ىف ةلاقم» ««بطلا _
 لیفلا ءادن ىعسملا ضرلا هناصا یص ج الع ق دلاسر»

 لع یزارلا لوکش لح ق باتک» .« دسالا ءادو "
 ۰« ضامالا هنمزا ف ةلاسر » “شويلا بک 6

 ین باتک » هلیبیترت اجه فورح ,« ماروالاق ةلاقم »
 دلاسر» «« بطاا فرش ق ةلاقم » «ةدرفلا ةيودالا "

 ,« :داعسلا ليس ق لا » 6 داسقلاو نوکلاف

 ةلیصف ىف ةلاقم» <« تولادس سفنلاءاق ىف هلاسر»
 نطالفا بهذم ىلع سفنلاءاق ىف ةلاقم » 6 ةا 3

 نیا یے كوکش لح یف ةلاقم » «« سیلاطوطسراو "

Eدلاقم » 6 رط اف هلاقم» ۰« تاس رحم اب  

 «« ةفسلفلاو ةاروتلا نم (ملص) دمع ةوبن ثعب ف _

 ««ةيعيبط طوطخو طق دوحولا ق لا ق 2ام 9
 لاللاباستكا ىف ةلاقم »۰« ماعلا ثدح ىف ةلاقم»

 سانلا نم لضافلانب قرفلا ف ةلأقم» <« لاملا نم

 دلار» ««ةسايسلا لك ف ةلاقم» ««بطعلاو دذسلاو

 ««نئدعملا م ضقا اع راذتعالاق ةلاقم» ««ةداعسلاق
 ف باتک» «« مدابعو ةفسالفلا ديح و ىف ةلاقم» "

 باتک » ««لس راتاباو یهلالا علاق یزارلالع درلا
 ف هلاسر» <« میانصلاو مولعلاف قطنلانم لعتسلا -

 ان «یوصقلا:داعسلا» ««لماکلالاک» <« ی ویهلا

 ««بیبطلا توناح یف نوکینا ینبنب ایف باتک» ءصق
 .« رکسلا جام ىف ةلاقم» ««یصم ءاوه ف لاقم

 «سونیلاج «طارقت وطسرآ نوطالفا هقشب ندران و _
 هنس هفلتع تافیلأت كنانوب یاکح راسو سوروفرف

 هنسیدنک هدنقح هیبط ةفلتحم لئاسم «یناقیلعت عفا _
 لئاسر ینیدلوا شمزا ًاباوح هرالاؤس نالوا دراو
 یشراق هابطا نرصاعم راسو نالطب نا «یسهینف

 ضعب ریاسو یراهلاسر یواح ییرلباوج و هدر نالوا

 . رد راو یسهقرفتم ۳3 ۳

 ۱۱ | ناوض ر نا

 بول وا ی ریهاش» یره نرق
 «هدلاح ینیدلوا لدقالم

  ‘NM FEFك 7 ۳

 لضا نع

۳۹ 

 ۱ ضع هداقرفآو هي-ايبشا

 ناب |

 رعشو ؛شغلو هدنن رازو و تباشک تمدخ كک ولم

 .ردشلو تربش هلیسافناو

 اب سا 4 لب ۱ ور نا E GO نصر با )

 - ۲ ترابم یهدنعا وا 1رمشو هلیعغالبو تحاصف
 - وط هددادعب هدنح رات ۲۲۱ .ردروپشم هلیسهم

 لأفت ندیش ره
 «هلغلوا یئداع كنا تکرح هروک اکوا «كرهدبا مأشتو

 رب تح .ردلوقنم بئاغو رداو قوح ك هدنقح

 رب هدنرزوا تتلو هدهرص یجهدیک هرب رب نوک
 ینلکش(ال) رب كنم ربح ییا ینیدلوا شمصآ كنیجکسا
 ول امرخ فعل 9 رب هدر هدن رلتلا و هنعب دل وا شا

 ینکح «همک» ق۶ (رعال) ندن ون «هلا تقد هنغب دنل

 قعود یک «قرهراقیح

 كنهجر بحاص هالادبسع ن مساق یریزو ل دصتعم

 .ردشعا تافو هد ۲۸۳ «بوغ

 . رد ر وهشه ینیدل وا

 .ردشما مش یاد ؛ن وحی دق روق ند وه

 ۔ و قازوا نددادغب .ردراو یراعشا ناوبد بثرم

 ر وصم یفایتسا هروک ذم ریپش رهش هدنامز رب ینیدنل

 ابصلاو ةبيبشلا هب تب دلب
 دیدسجح وهو والا بوث تسیلو
 هار دعضلا ى اق اذاف
 دی بابشلا ناصغا هيلعو

 و ندا سالا وا) :
 ) 0 4 ۱ 2 . م همور نا

 -اشمو ندنسالع اک 0 ا ۰ ۰

 هددیلیشا هدنح رات ۰۰۱ «ب ول وا ندن وابن ره

 ا ع .ردشعا تاف و هد ۱۳۷ و «شعوط

 دن جد هدش دح ۳ یک ینیدلوا ید رف كن یصع

 - ولعم یک هدلع کیا ول ا بول وا یحاص لوط

 هزاعحو قارعو ماشو یصد «نوحا عیس و تام

 هذ نایغ و هدب رغه هد راطقا 9 ‹كرەدىأ تحایس

 ؛شخا عاتسا ندنیئدحم راک و :هنیاعمو یرح تاتاب

 -قوف ندنفرط بوبا نب رکب وبا لداع كلم هدرمصم و
 ربسش» .یدیشلوا لئا هزارعاو تمرح هداعلا

 لناونع «سد روقسبد تانک. نه هد رفملا هيودالاء ءایسا

E O a 
 ص اه فورح یتیرلعسا كاتا ةفاک هدر وص

 ر لناونع «دب ودالا بکر دلاقم» و ییاتکرب یواح ۱

 «لم اک كنب داعن دجا ید ه دین دح مع دور

 لفاح» دباتک و و «شعا راصتخا یباتک لناونع



 ن با

 ملا باتک » و «لیذ رب هلیئاونع «لماکلا لکت ف

 «هلفاح هس مف »و « لسم بانک لع یراخلا هداز ا

 .ردشم زاب باتک ییا هلناونع

 كل ولم تولوا ندن روس ت

 LL 7 1۹ هم
 هلیس هفالع و قشع نالوا هبنیز یسهرشبه یک وا

 .ردهدنقح املای وم یراعشا نوت و ردروهشم

 یلکقا یتغت سن و ندنریهاشم ك رلینغم ینیراعشا كن وب

 زو هنلیوس یراعشا و «بولوا یعومس كماشه
 تبحاص «ندنکید رب و سا نوا یسر وا كنکد

 رم شا هاو را فا ار سو میس
 هعطق وش .یدراششبح هنادیم هدننامز كد زب ن

 ران راهش لب
 بعتم ادیدش ادجو ابنيزب دآوفلا دجو
 ا
 اعم | ها تساو مدرس بش ز تلعح 4

 : زلا نا
 «بولوا ندشیرق یارعش ] یرعب ژ ِ

 هوو «شعا میجش یشیرف ۱ هلیس هغیلب راعسا

 كنهم رکم E ءنکیا شفلوب شاخ حق 50|

 ییا وس نالوا ندنس ه دیصق 3 کا هدنقح دحا یا ره

 رد دن راعشا هلج تد

 لقف تعمسا نيبلا بارغ اي
 لعف دق اتش ىش اها
 یدم رشلاو دلا نآ

 لحاو تقو كشدذ الکل

 تعصم «هوع E ا 1
) ۳ 

Jهش راهدام ¢ راب ز ۷ تذیم و ۱ درب د  

 1 .هل روی تعحایم

 هعرر نا
 [ .هانرویب تعجارم | لب

EAN ۵خط رز  

 9و اد دن ع یا رعس رب هاشم ۰ ۳۹ 0 3 ۳ قافزلا نا

 فیطل و سلس هدنقح او اتم و راکا دم «ب ول

 دننسهداف « یسبع 0 وا « ۱

 .ردشقعا تافو هدنخح را ٩۲۸ .ردراو یراعشا

 شلیوس «هرزوا قلزای هنشاط یرازم تب ییا وش

 ۱ : رد دنس هعط ینیدل وا

 شود لاح دق نولاو اشاوخا

 قئاللا ىف ذفا مكح نوملو

 هبط, رععلا و نوه مکتقبس
 قسحال دبال لكلا نا ,ملعاو

۳. 
 نب ۱

 لسلدنا هدننسا (ناق زلا ن دجا سابعلا وا) س

 ضعي هدنقح سدد كن هیسنلب «بول وا ید عاش ر

 :ردندهلج وا هعطق وش .ردروپشم یراعشا

 هیناد اهب فوطقلا "لالظ هیلاع ةتج ةيسنلب
 هیراچ اهب ةويلا نيعو لیبسلسلامم قیحرلا نویع

 ۱۰ نلكتنا
 تحاصفو هلیذاو ع «بولوا ندناسن نافع ن

 ES يلب و ف لا وا ردرو نم هلیفالب و

 هدفشمد هدنح را ۵۰ ردراو یاشنمو یز

 ۱0 ناد «بوغوط
 ؛شلوا یسضاق بلح هدعبو «قشمد ندنفرط كنواو

 رب خیلب تیاغ هدنصالختسا ندندب ك رلکن رف كسدق و

 تافو هدقشمد هد ٩۹۸ .یدشقا دارا هبطخ

 .ردشعا

 اتلاف شا م

 نع برو ۰ كرمز نا
 «هدلاح شدلوا ندنرلافرط قرش كلسلدنا لصا

 ناسل رزو ا و ؛شعوط هدهطا ص یسدنک

 اتک كنیریما هطان رغ هلیطسوت كبيطخ ن ندلا

 هبطخ و اشناو تحاصفو رعش .یدیشف وا نییعت هنت

 تنبدلا ناسل هیلایوم بول وا بیدا رب رهام كب هد

 لاوحا محار لناونع « هطاحالا» یتیدلوا شمزاپ

 روطسم یراعشا اط رو دن هلیسهدایز هدنناتک

 كنبدلا ناسل هدنرانک لروک ذم بانک ءهدهسیا

 بحاص هدهیشاح ر شف وا هوالع ندنفرط لغوا

 «ینیدلوا مدآ رب دسفمو نسقالسخا كب كنهجرت

 بونل و هدنهلع كنیدلا ناسل نالوا یضیف بيسو

 Yo .رويلوا ناب ینیدلوا شء رو ردق هننوج

 ۔اخ ندنفرط یسهحوز رار هلیلغوا کیا هدنخش راد

 طوبضم یاراحمو یراعشا .ردشفل وا لتق هدنسهب

 ا ل طق وش بولا
 بيشقلا فافعلا ليذ ررجا ءرعا ینا هللا يلع دقل
 بیبلا لصوب یادق تزافو هلافجا رهدلا ضم مکق
 0 0 0 تلقف ةتلفغ ىف كبيقر لیقو

 هارا ن نسح اد وا ۳ و

 ۳ قالوز نا
 00001 لوط دب كرات بول
 . ردشعا تافو هدنسهنس ۳۷۸ «بوغ وط هدنحم ر

 رب هدنشح فیلف و ربه عب یس دق ططخ ل رسےم



 ۱ ءکبوا نا ۳ ۹ 3

 1 1 بس < ۲ و تا 3
 [ .هلرویب تعجارم هنیرهد

 (تالادسع ن دمت رفعح وبا) ۱

 نیصتعم ند هي سابع یافلخ

 نالوا نلخو لغوا هدننافو كمصتعم «بولوا یریزو
 شفلوا اقا هدنرازو ید ندنفرط قئاو"

 هچکشا ,هدننامز كلک وتم نالوا یئراوو یردارب كنو |
 هنورف ر ینیدلوا شا لاعاو دابا یسدنک نوح

 -وا هرداصم یلامو لتق هدنح را ۲۳۳ ءهلا لاوا |

 هل رهنکیا یربا یک زودلاوح ًالخاد نورفو . ردشغل

 یسینکشا ,بولوا هدنکش بالود ر ندربد
 ندنص وصحم لو ؛لاخدا هنحا مدآ نالوا دارم

 ندنرارح قول هراجب کهدناو ءرونلوا نیس

 -راتاب هنند راهنکیا هکدنا تکرح «بولوا رار

 غاب هد تجرم ندنجما كورف وب نیمولظم .يد
 هاب ریبعت « ردیاصقنرب كتعیبط تجرم» تقو یرلقد
 «ندنش دل وا ینداع كندجرت بحاص كمرب و باوج -

 یسبادنک هتنعلم ماد و رینمکح لنا سنح نم ادا ۱ ۱

 هنیلخ «هدنکیدتیا تجرم فاطعتسا «هدبوشود ۰
 .ردشلرو باوح هلا رببعت و هنسیدنک ندنفرط

 لوط دب هدنفلو و صوصخالعو هدنایدا اذهمم |
 بتک .ردراو خد یسهشار راعشا «بولوا یحاص

 ۱ ناز نا

 «هدهسا

 وا صبرح هداعلاقوف هنسهچرت هب نع كنەينانوب

 هجرت هینف بثک قوجرب هلتسن هنعما یدنک «بول "
 .عوشبتم نب لیربج «هبوسام نب انحوب .ردشقلوا _
 رابک راسو نویارس ن دواد لیرح ی عوشیتح -

 هجرت هیبط تک هلی هاجنو شا کنون ی
 نو سس کیا یرهش هراجزتم .یدا ندرلندا |

 روکرب ۳ ا هدنشلآ دینکسا هدنحما كن ورف .یدررو

 ةهلج هعطق وش یتیدلوا شمزای هراوبد ليس هچ راد |

 : زدند راعشا

 مو هل نم
 حر لا مچ

 تمانو ینیع ترپس

 هیلع یتیع لد

 هب دل تنه نم نبع

 هلادبع نب دجا دیلولاوا)

 ؛شوط هدهبطرق هدنخش را ۳۹6 بولوا ندنساپدا "

 ۱ نودز نا

 ن با ۳۱

 دا باتا هروهج ن ماورا نگو فیاوطو
 -افس هتدزن کولم سلدنا راس «هلغلوا یر رو «كر

 یکهدنایداو مولعو هیسایس روما «ك رد ردنزک هر

 .یدیشلو ترپش هلیسهدالاقوف تراهم

 ءهددسیا شه وا سک «قرهارعوا هنضغ كم را

 وا ه دعب

 EAE لو ارش
 ۳4 ‹قرەنلوا دانا ربزو ندنفرط دضتعم یکاح

 اقا هد رازو ید ندنفرط دّمعم نالوا نلخ كن و

 تکرح .ردشخا تاو هدهیلبشا مد 6 1۳ ۰ هوا
 یربخا كنسهوما لولم سلدنا .ردراو یاود

 فلاع لتا (هدال و) یربق ك رهظتسم نب قکتسم نال وا

 توصو لاجو نسح ر هداعلا قوفو هرعاش فسب دا

E Eتر رب  Sa OBSطش  | 
 شهالشاب هكا «رعاشم و تبحاصم هل رباکا راسو ایداو

 بحاص هدیرب كل رلن دیا قشعت هتس دنک «ندنغ دل وا

 شلو ت رهش هیس هقالع و قشع و بول وا هجرت
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 - وم سودبع نب صاع وا نالوا یر ندنفاشع ةلج

 تم E هر هکح ندنقاشع اش ییابلایم

 شن هکعا

 4 «یدیشم زا هلاسر رب هنیفر ا

 حرش ندنفرط ابدا رکا «بولوا روپشم هلیتغالپ و
 حرس» كنا(هنابن نيا) ىلكم كا كراحرش و . ردشفلوا

 یرش یناونع « نودز نا هلاسر حرش ین نویعلا

 هدنسهعبطم قالو ٌلربصم هدنح را ۱۲۷۸ بول وا

 كنهدال و SEA موس هدنقح كن و ییراعش

 كنسەق وشعم نود ز نیا یدنکیدسا ثشن

 نا در تو نو هجرت جد او « عبط

 نالوا هب هد ال و «۵ ده رص ینیدنل و هدهیسنلپ نود ز

 شل وس «هرزوا قلوا روصم یفایتشاو قوش

  ردندن راعشا هلج هعط وش ینیدل وا

 اصلل رکشپ قرمشلا ضراب بیرت

 برغلا ىلا مالسلا هتم اها

 اهلاعحا ق اصلا ساغلا رضامو

 بلق یلا مسج هیدهب قف مالصس

 نب ىلع نسجل ا وا نیدلاءاپ ) یتاغاس نا

 وا ندارعش ریهاشم ( مس ر

 هدسصف هدن رات ٩۰۶۶ و «د) و هدفشم د «بول

E TE ODT تینا .ردشملا تافو 

 یراعشا ناوبد SANSA تاعطقم» و |

 وش «بولوا فیطل و نیلس ك یراعشا .ردراو
 : رد دهلج وا تدب کیا ر



 ناب
 ةليل و طویس ىف موی هال
 طدغیال اهتخاب نامزلا فرص

 هلاولغ ق لسللا رعو ائتب
 LAE EE SAE هلو
 ول لک نوصغلا كلس ىف لطلاو
 طقسیف سلا هعفاصي بطر
 ةفيص ردغلاو ارق ربطلاو

 طةنب مامغلاو بتكي رلاو

 (مسر نب باور نشدلا رگ ۳ نأ
 ۔وا یردارب تكنهجربلا فت آ ۴

 یحاص لوط د هدقطنم و تمجو بط «ب ول

 4 رش تعیبطو ی ره ید ندناپ دا یک یدل وا

 لدنسارزو و اطا كنهب وا كولم .یدبآ راو یس

 یسهلکت رب هن « جا وقلا باتک » كنانيس نبا .یدیا
 ۔اعشاو تایداو یسهیشاح رب هننرزوآ «نوناق » هلا

 . رد راو یسهعوج ر لناونع «راتخنا» قلعتم هر

Eقشمد (نسح ید نادلاسم)  

 بس نا ۷۲۲ «بولواندنسارعش وابدا
 « باعالادیم » كنبربرح .ردشعا تافو هدنض رات

 هنس «هروصقم» كدرد نا «حرش ینباتک لناونع

 كنب رهوجو «رب رح حرش رب بک م نددلج ك ویب یکیا
 .ردشخا راصتخا درجلاب نددهاوش یی « حات »

 یس «هییات 5( ر AYES «هیبات» كضراف نا

 رد ناو ی یر لاو ا ا ماو

 قات شا نالوا هقشمد «هدهرص یتیدنل و هدرصم

 لج تب ییا وش نالوا ندنسهدیصق رب نوصم

 : ردد راعشا

 اهسنا مه الزاتم كنم قاتش

 قثوم كعور ىف یلقو یا
 الوا نوکت قلخ هب للط
 قلعا ام لکف تقرع هبو

N ۳ 

aفا ی  A 
 مولعو شک ول هد هيس ص هدنګ رات ۳۹۶ «ب ول

 كنيف وصتمو هفس الف «بودا باستا هفوصتو هيفسلق

 ر صوص# نم کا ءا ي رک ییراکفاو لا وقا

 ندنکیدتا ادي ناد مو هبلط قوح رو «داحا قیرط

 ؛شفل وا فن ند دنا «قرهلو ترش هلا هدیقع داسف

 ید هدناینداآ . ردشعا تافو هدهم رکم موش هد ٩۱۲۱و

 یراعشاضعب و یرلهبطخ غیلب «بول وا یحاص یلوط دب
 ىف باتک » «« ةطاحالا» «« قراعلل دال» .ردراو

 رکیدو یراباتک لناونع « دهعلاذلاسر» .« رهوا

 ,ردشم زاب لئاسر ضعب

۳۲ 
 ۱ تب

1+ A x / ID 1 
VOY 
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 ورال س دج هلادبعونا) | ۰ د ها
 | ندنسابداو ابطا سلدنا (ی ۱ 0

 هدعو ؛شغوط هدهبط رق هدنر رات ٩۸۰ «بولوا
 هنکلس یسهبلط كدشر نا ءهللا لاقتا ه هیلیبشا

 و هدشابط تمدخ كک ولم ضع و :شلوا لخاد

 شرا یناونع « نصتسلا باتک» كنيلارع .ردشغش

 .ردشعا راصتخا

 دنا نادم (دم ن هرس ا وا :
 . ردشعا تافو هدروکذم رېش هدنح را ۰

 س دوادو س اح

 A رار | نویس نا
 «ب وا وا ردارب ییا ندنتلم یایرسو ندابطا ربهاشم

 » رہبکل اشا: کل ا» هدسیایرس ناسل كنانح و ندرلن ون

 هک ءرد راو ییاتک ییا ےل راناونع «ریغملاشانکلا»و
 لقت هی نع نال هلاعفد هدننرق یحدرد كن رعه

 . رد رلشغل وا

 yy ۱ ها

 دربم ماما «پولوا ندنویوح | 6" ۰
 دیره تک ا تدا لیس ندرهاشم راسو
 ««رح وم» ««لوصالاباتک» نالوا ليکم كا كن هب نع

 باتک» ,«هیوبیس باتک ح رش» ««یاقتشالاباتک»

 باتک» ««ءارعشلاو رعشلاباتک» ««ءارقلا عاقحا

 باتک» <« لا باشک» «« راثلاو ءاوهلاو حایرلا

 1 ۳۱۹ .ردیبحاص را[ لناونع « تالصاولا

 «بولوا لزوک ید یراعثا .ردشقا تافو هدنخر

 : ردندهلج وا هعطق وش

 اهلاعفو اهلاج نيب تريم
 قتال ةنايخلاب ةحالملا اذاف
 اهدوهع نوعال نا انل تفلح

 قتال نا اتل تفلح اع "کف

N VS) ۱ e 
 لاقشا هرمصم .یدا راو یسالوط دب یخد هدشدح

 هدنحش را ۵6٩ كرهدا لاغتشا هلیسیردت وش با

 هداروا تدمر و «تحایس ید هنع .ردشا تافو

 « باعالا لصف ىف بابلالا هی » .ردشما تماقا

 ضعب راسو ییاتکرب راد هضوع هلیفیلأت ر یلناونع

 راصتحا هذ نس «هدع» كتيسر نا .ردراو یراثآ

 ركشا



 «ج ارسیب»] ۰ ا ۱

 [ .هلبرویب تعجارم هتسهدام]

 و سلدا ,E دمع

 a هد دح ورا تافو هدیصم 1

 یراعشا لزوک ضع «بولوا ندناکا لوط 2 ۱

 2 ردند هلج وا تب ییا رب وش E جد

 لاش سقنلا ییما مک لا

 تک نورشعو 2
 یضرا قف یشیعاهبق ضرا مو

 لئاوا ( -- ع یح وا)

 ندنرلينغم روش كا a ا نا
 کم هدنتفالخ نامز كف وراف رع ترضح «بولوا

 رخاوا كدیلو ندهوما كولمو ؛شغوط هدهمرکم

 ۔هکم هنب ه دنن ام ز كکللادبع ن ناهلس د وخایو هدنتنطاس

 1 .بولوا خانى .ردقت اكو ۱

 . ردیورم ییدلوا تاذوب ندیا یک ی 43و 8
 هنتیسنج كرت هروک هتباور «بولوا هلوک یردب

 .یدیامدآرب نک ر چو یللیق ضایب یسیدنکو بوسنم _

 راس .ردراو ینرہش یچد هلکل رکه حون .یدیشعا

 لاوحا بئارغ ضو ییا نالوا 42 8
 دن تراش « خرس ن سابعلا وا 71 سا ود و ویا ۷

 [ .هلبروپ تعجارم ید

 ینابرع دج ( س ةلادبع)
 یدنک «بولوا ندنګاشم ۱ دونم"

 رشکت «هلکم ربتک هلا یلئابق کهدنفارطا كن سهلییق
 یدجوم كنیهذم رایاهو هدم کرم دما 8

 عیسوت «داحالاب هلدجت ىلغوا كاهولادبع نالوا
 « هلغم راس أب هک ا دن رک لاصبا هحاعح و ذوق راد 1

 شهه «هش رزوا ما نلیرب و ندابطع تفالخ ماقم

 اشاب هاربا یلغوا ندنفرط اشاب یلع دج یسیلاو _

 بولوابولفم .هدقدنلوا قوس رکسع هلیسهدناموق
 وا مادعا بوایرد وک هنداعسردو ؛شلتوط رسا _

 انشا ( صاع ن IE“ ورع) | دمس نا

 اعم دب زب «بولوا ند + وما

 ی دم نیدلایحم 41 دبع سس

 یتغن هدنر وصح كن هب وما ك ولم :«بودک ید هماش

 | - ص .یدیشغل وا نییعد هنکلیلاو هنن ده ًایدنف رط هو

 ن با ۳۳
 هکللادبع لغوا یدنک ییهجرت تحاص مکح ی ناو

 «هرکص ندنناذو كناورم «هدهسیدیشع | نییعت دبعی و
 . ردشع | لتق هدنخ رات ۷۰ یدیعس ن ورع كللادبع
 ر بحاص هجام ناو یذعرو رسم ندشیدح ها

 (قدشا) .ردرلشعا لقن هشرش ثیداحا ضعي ندەج

 .ردفورعم یخد هایرلبقل (ناطیشلا ممطا) و

 - رو نسلا وبا

 ( یسوم ن رم یا | برغم KE نا
 هدنرغ «بولوا ندنسارعش و ايدا مظاعا كل دنا

 هل راهمانتحایس روصم یرلتحایس نوزوا ییدشا

 «بوغ وط هد هطانرع ه دنح رات 21۸ ۰ فر ویتسم

 كسلدنا ادا ءهرکص ندک تا لیصم لاکا هد هیلیشا

 دی ع لحاوس تكناش رف آ هدعب و شک ک ط ره

a 4مات و رسم ها  
 شا تحایس هعفد یا هدب راطقا زاخو قا عو

 ۳ .ردشعشی روک هلیسالعو رباکا كتکلم رهو

 روصم یلاوحا و فاصوا لرلتکلم یکیدروک یرلهم

 راک رد یرلتیمها ندن رظن هطقت ایفارغح نف «فلغل وا

 - ایس نالوا نیبم ینلاوحا كنب رفرط برع «بولوا
 قمشو « برغلا لح قف برغلا» یتسهمانتح

 لح ف قمشلا» یتالوا روصم یتلاوحا كني رلتبج
 ف یچکیا نالوا هقرش ندسن و و «« قرشملا

 رهسلا :دع» ید نسهمانتحایس نالوا نم

 ايس نالوا هزاعح . ردشا هیمس « رفوتسلا ةاقعو

 هلن اونع « هيكملا ةلح را ف هیکسلا ةعفلا » ید ىنتح

 ایس و .ردشم زا هدن روص همانتحایس رب هح ربآ

 فطتقلا» «تاب رطلاو تاصق رلا» هقش ند راهمانتح

 ىب برا ف دیسعسلا علاطلا » ۰« فرطلا رهازا نم
 راسو یاتک ترد ها رلناونع « همرزلا» و « دیعس

 -" 1۱۸۵ ءردراو یرامشا قوح رب هرات آ ضعب

 رد چ ا تافو هدسنوت هدنخ ر

 نالوا هب هطات رع

 ۰ ردن دنس

 برطلا مامحطا ىع“ اذا ییذغا

 چ یرکف ساوس و اهب سأکی

 - هدیص رب ر وصم یفایتسا و قوس

 برشه بضل هيف ًارذث ملاو

 هفالخ اردو ئاج را ى و

 بذعا دهشلا نم درو هب فيطي

 ( هللادبع ن دمت نسحا وا ) | هرکس نا
 ءبولوا ندارعشرم سا هاشم



 ن با

 TANE او لغوا كن دبم ندهیسابع یافلخ

 - ات ۳۸۵ .ردراو ییاود بتم عماج یتب كيب ىلا

 وا ندشیصاعم یارعش . ردشعا تافو هدنح ر

 رد در

 نامز هیندافا اشدص اب

 حشو ءاقدصالاب نض هسف

 دعب كصش نيبو یصخش نیب
 ےس لصولاب لایخلا ناریغ
 اتم دعابتلا بجوا اعا

 م کوا ور رکا قلا

 < اهسا در ت وقعد هرس ۱ 3# 5 ۰
 (ق LESER 9۱ سر نا

 ندنسهما تفل عو ابدا مظاعا ۰
 كد وم و زعم یرلاغواو ید كلک وتم «بولوا

 ترنعح «بولوا ندهلطفم عن تک .یدنا یس رم

 «ندنغدلوا قبح هداعلا قوف هب ین تب لهاو ىلع

 هفیلح «نکیا هدتع ود وا یی رلاغ وا كلك وتم نوکر

 نسح هسذ و كس رو وس هدایز ی یلع وا ییا و «

 كنلع ترضح » تیکس نا ءهجید « ؟یییسح هلا

 هلکتش و هلکلغ وا کیا هل یربنق نال وا یسهلوک

 - وق لید هما تلک وتم نوهکید د » م ریدشیک د

 داو ردا ثافو هد نګ رات ۱ «بولپ راب

 بول وا و قوتح ك یاد هب هرباس و تایداو

 باتک» «« قطنلا حالصا» :ردرلن وش یراروهشم كا

 باتک» <« رییکلا رعشلا یناعم باتک » «« ظافلالا

 «۱رعشلا تاقرس باک » « ریغصلا رعشلا یناعم

 باتک» الا باتک» >¢ لعفاو لعف باتک»

 >¢ | 9 ««جرزلا باتک » > تاوصالا

 رک ذلا باشک» ««دودماو روصقلا باتک»
 C> فرش باتکا ) C> نفاخ الاٽ اکو EOS وملاو

 >€ شوح ولا تاک >) C> ماعللا و ج رسلاباتک »

 باتک » « رداونلا باتک » 6 لبالاباتک »

 باشک » :« تابللاو رضشلا باتک » .« دادضالا

 .« لادنالاو تلقلا

 ابح كبح نم سانلا نمو
 ربصقتلا سیل بخا رهاظ

 سلق رمشع هتلأس ام اذاق
 ا اا بل قلا

 دوخای ل نسا وا)

 )8 اا ۰ نب لبع ر روصتم وبا رالسا نا

 لیح 1 ندنسارزو هیوا كوام ہد سوم

 : راک دن راعسا هلج هعطو وش

۳٤ ۰ 

 ٣ات

 ۵:۸ کس ندقدلوا یحاص رادتفاو ذ وش تفو

 .ردشغلوا مادعا هد

E ۱(دم ن دمع  

 9 هد سه ا | روطلس نا

 - ات تراپس هدقلناد ویق «بولوا ندنراک او نایعا

 ندقدنلو ءالاربما تقو یخ رب .یدنا راو یسهم

 ارم ؛بودیا بئاق ینلامو هاج هدنرع رخاوا «هرکص

Aردشتا تافو هدنح را ۷۰۵ و شک . 

 هقار را2 ولو ناکا لوط د هدنایدا

 نبا نیدلا ناس روهشم یریزو هطانع .ردراو یس

 وش .ردروپشم یسهدیصق ر ینیدلوا شم زای هبیطخ

 :ردندن راعشا ةلج هعطق

 قتلم لیللا و دحولا كنم للعا

 لوم بطلل او لیلعتلا عفنی لهو
 ةروزب لایخا فیط نم عنقاو
 معنت مانلاب یوفج نا ول

 ند هفینح هاهقف راک ( رم | | هعامس نا

 اور «بولوا ندشدح یالعو

 _هیلط تفس وب وا ماما .یدنآ قداص هلیس هدایز هدنش

 بن عروتمو قتم هداعلاقوف «بولوا ندنس

 شثقا قلیضاف هددادغب هدننامز كن هفیلخ نومأم

 تا های ای هنرصت هدننامز شاریصعتسم و

EAینیدل وا ازواج شاب زو هدنح رات  

 باتک » :« یضاقلا بدا» .ردشعا تافو «هدلاح

 کد حج وا هلرلناونع « تالعسلا» و «رضاعملا

 ۱۳ او یار ضم و

 بو رک اوا
 .اه .ردر وپشم یس هنایکح لاوقا نمضتم یهظعوم و

 انا ۳ .یدا یلاع ك یردق هدد ز ديش ر انور

 هلا هینک و س .ردشعا تافو هدهفوک هد نخر

 .ردشلک ید تاذ رب ندخدح یالع هددادغب
 [ .هل روپ تعحارم ید هتسهدام «یوره رذ وا»]

 كغم (-- دماح کی وا) | ۰ 1

 و و ۱ نوچمس نا
 باتک» نالوا روهشم هلیدوح هدننب هیفالسا یابطا

 ردیفل وم ك «نیداب رقالا باتک» هلا 8 رفملا دی ودالا

 .ردشتا تافو هدنلئاوا یرعه نرف یعنش

 02 نب غبصا ساقلا وا ) ۱
 ۱۱ رهام یلدا را



 هیضایر مولعو ؛شقا تأشن هدهطانرع «بولوآ
 یس رپ ځد ندبط راز هلیساص ا نالوا 8

 .دجیلشاب «بولوا قو یسلوبقم تاغیلأت .یدیا راو

 ریسفت ف هسدنبلا ىلا لخدلا » : ردرانوش , یر
 "دعیبط » .« تالماعلا باتک » « سدیلقا باس

 تاتک » <« هسدنپلا ق 2 باتکلا » 2« ددعلا
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 .ردشخا تافو هد هطان رع هدنتح رات

 (دجا ن دمت نیسطاوا) ۰ ۰ |

 ند رلظعاو ر وپشمه دا دغب در ل

 . ردشعا تافو هدنحم رات FAY «بولوا

 ریهاشم سادا (یبحم ن یح) و

 ایر مولع «تولوا ندعساطا 5

 را و یی راهم ید هدن ونف رب اتو تایداو موح و هيض

 E OR TY .یدنا ندهل رتعم هجهذمو «یدنا

 | نیس نا

 .ردشعا تافو هدنحم را ۳۱۵ بودا

 (هفیلخ ن دمخ هللادبع 7 | یتسب س نیا

 «بولوا ندنسارعش قارع ی
 تافو هدنګ را ٩۱۵ .یدا ا ا

 هدنقح یدم كنهلودلا فیس تی ییا وش . ردشقا
 رد دنسه دیصق 7 ینیدل وا شلو

 اوعدو "ةیشع یسنا ام لا و ۱

 عجا رو داغ نيب لا نڪتو

 نكي ملف اهنم فرطلاب تلس دقو
 عباصالاب انعجر الا قطنلا نم
9 ۰ ۲ 

 ین نیدلا لاج) ۱ 3 رن 2 نا

 و ال دس رعس طسا و (دج 1

Aتافو هد ۱۲ 1و «شعوط هدنح را ۷  

 ۳ ندنن رص اعم «بولوا یاشرب یلاعدا . ردشعا

Eبودا باستا هرهاظ كلم هدبلح .یدرفکب » 

 تس ییا وش .ردشلیوس دباصق ليج هد 8

  رددنرپ كنب دن اص 4

 یدلا روص انل تدب تارصلا نود

 یمن و م رصلا ناریص مدا 1

 الباوذ دودقلا E نززه دسیغ
 اما رظاونلا نم شرو اندل

 (لع ن الع ج رفلاوا) ۱

 وا نداثک و ابدا ریهاشم یداوس نا
 هد ۵ ۵1 و «شوط هدطساو هدنخک رات 23 ٹول

 راعشا

 رد د هلج وا 3

 ده و «بولوا

 ن با ۳۵
 یتشا كدودص نمو كيلا وكشا

 ینصنم كنا غش نم نظاو

 یر نا نم ةفاخ كنعدصاو

 قتشی نم یقیتشیف دودصلا كنم

 : ولو دو ب لوا ۱ دراي ع ۰

 كنتکلعو ینغیدلوا بولغم كنب رکسع «هلکعا هراحم

 سفت فالئا «بوحا ره ز د روکا یغیدنل وا رتف

 . ردشعا

 ھارا قاعسا وا ندلارع ۰

 ا 0 ن ۱ یدیوس نا
 یو هدن شک ۱ کن اس ن مع ۶ تولوا لاقم

 هدنح رات ۰۰۰ .یدا یحاص لوط د ید هدنایداو

 « ءابطالا تاقبط یف ءابنالادویع» «ب وغ وط هدقشمد

 ندنغلقج وح هلا هعبیصا ییا ی نیدلاقفوم یحاص

 ا هبط .یديشغا تد ومو قو قح E دقع

 - ذلا »و « هداهلا ةركذتلا» <« رهاوجلا ىف رهابلا»

 . ردشا فیلأت باتک ج وا هل رلناونع «هیفاکلا ةربخ
 خاستسا رلیاتک قوح ك «هلغلوا ید یطخ نسح

 وا هعطق وش «بولوا یسهقار راعشا .یدیشغا

 : ردند هلج

 ییش نول دییغت ناول
 قالت اع ىل قو اد

 سلدنا یاسا > مهاربا) ۱ ا
 ید وعو ندنسا رعش رها شم

 هروک هتاور «بولوا د نه زا برم قساع ندنتلم

 یبابش نم تافام دیعی
 باضط | ةفلك نم جور

 9 هدنقح (علص) ین حج ده .یدیشعا یدتها رک و

 هتیس هدنخ ران NEA .ردراو یسەغیلب ۳/۳ قوح

 هدنعسا یس وم . ردشعا تاق و (ةو رغم ریارب هلیسلا و

 هن وب رب ودنیسا ر هرکص ناف ەنى ریل د ید ور

 : ردشفل وا دع تمالع هنسادتها یسهییآ
 دی بل یسوم یوه تکرب

 یدتها تنک ام نحرلا يده الول و

 اواو سم لق نعامو

 دمعحب تلطع

I O LOS) ۱ 
 ۳ «بول وا ندنسا رعش ربهاشم

 یسوم ةعيرش

 كا نا

 هلیبقل (صا) نوهکیدتا ا و اه ایش
 سزسد هننافوو تدالو څرا .ردبقلم

 : رد دن راعسا ةهلج تب وش |

 . یدم دنل وا



 ن با
 الا و مکل لاوسلا یتفا امو

 الاوسلا ینفا کدوج نکلو

 رد راو جد دیس نار ندنبس دنهم ربهاشم سس

 .ردراو یرا ر ریتععو روهشم قلعتم هب هسدنه هک

 اسا ن لع سلا وا ظفاح

 ا 1 ا ۱ هدبس نا
 یحاص لوط د هد هیبرع تایداو هدنغل ع «بولوا

 ا اونع € او « یاد ا .یدا

 رب بک نددلج ٩ هب ( i ناک هل وب یا

 یک یردب ٠ رد راو یافیلأتجاقرب رکید و جرش لصفم
 هداعلاقوف یسد_تظفاح "هوق ق 2 «بول وا یعا

 ندناظ وفح ینامولعم نالوا راد هنایداو تغل وا
 ,ردشا تافو هدنخک را 9۸ .یدیا ترابع

 و( تا یا ین )ها

 lL ا [ ۹ نا
 .یدنا راو یتبحمو دو هلا یرصب نسح
 بحاص .یدا ندنرللدازآ كقیدص رکبابا ترضح
 هاد لوا هنس ییا ندنن داش كنامع ترضح هجر

 یسەدلاو

 در اک ضعد ا تاذف و هدنګ رات ۷۱۱۰ «بولک

 ریبعت .ردشچا تیاور هشرش ثیداحا ندنیعات و

 . یدبا راو یراهم ید هدایور

 ءوبا ءدش مهار ۰

 ۰ یب»] ( 0 ۱ EEA نا
 هل روپ تعحام هنسەدام

 ( هللادبسع نب نيسح ىلع 2 اس نا
 .زدروپشم هلیاونع سر حج

 السا ملاع ؛بولوا یساوشیپ كمالسا یابطاو اک
 رے همالسا ملاع ینرهش .ردیطارشو وطسرا كم

 یرب نداطسو نورق ید هجا وروآ .بویلوا
 نفرایعتمو رویم هلیسا (۵۲۱6۵086 ), نسوا

 نالوا ش ١ «هلغل وا

 وط لملا روتسد تیر او ا وروآ یتافیل ات

 . ردشع ا لوادت هدن رالا یسهبلط تلاع نوت و «شلتن

 تانا روصتم نب حوت «بولوا لحب: یرد

 ناک هدنراوح اراخش هلا لاقتنا هاراخم هدننامز
 رک هم

 دا هدنمسا (ه راتس) ندنس هب

 شا دنا هجرت هر دال یر لادن

 شلوا رومأم هتسه رق (نایم رخ)
 رق (هنشفا) نئاک هدن راوح

 ۳۷۰ دا روا هجرت تحاص < لرهدنا ج وزن هل رم ۳0

 ک هدعد .ردش هاب د هدن رفص یس هنس ار لر هب | ر اب

 نەن د مواعو تای دا هدنق رظ نامو وا

۳۹ 
 ی

44 
 دعي یلونف نف یک قطنمو تئیهو هسدنه و باسحو

 Sg 6 شه رلشاب ل نیکح و بط «لیصحاا

 «ك رهشب رک هب ه رظانم و هی دا هل هل رال هدم واع

 دا دعساو تواکذ 1 قحهقارب هدنربح قو یالع

 هاب دصقم هسراعو هرج ارخوم .یديشمراس وا 4
 هیبط طب ندفر اط رم «قرهالشاپ هش ابط یار >ا

 .ندقف رطرب رارب لعبت و هع) اطم یتسهفاک كنهد وج وم

 دنشاب یبرکی اهد ءهدافتسالا ندنب راحت یدنک ید

 یسهداعلاقوف تقاذح و تراهم یکهدنفو «ندعصاب

 حوت هدهسصوا . یدیشمرلساب هغل وا قاذآ رک تر نیش

 هات EOS هلکقا یوادن ید ی یاماس یصذ ن

e)صو ص# هب هين اماس كولم «ك رهدیا تباسشا  

 داخ هدارواو ؛شفلوا لاخدا هی هناضنک رب لمم نالوا
 سژپسد هب هسیش بک ها نایفل و ی راهن هدحر

 رب .یدیشلیوق هبهعلاطم زودنوک و هک «یردلوا

 یرادع« «دلغل وا قرم هناهنک روک دم ه رکص تدم

 هنس هظفاح كنانیس نا ینایوتحم كبتک هجن نایلاق

 صوصحم یسدنک یهناضنک یتح .یدشلاق رص

 ردقوا كيکح رب هوا «هدهسیا نونظم ید یفیدقا
 نسههش ضح هيم هلوا یضار هنتساحا كنءردا» کا

 .ردزسهمش یتیدلوا لبا كنظ و «ندنع دل وا

 ید یسدنک «ندنغب دنل وب هد رلتر ومأم هیکلم یردب

 ءهرکص ندکدتا دالب رود هدنتیعم كن ردب تدم ر

 ۔اعتمو ؛شعا تافو یردب «نکیا هدنشاب ۳۲ انیس نا

 -رت بحاص «هلکا لولح یتبکت رود كرایناماس ابق
 ( مجیک رک ) كمزراوخ «كرهدیا كرت ییاراخ هج

 تا ا ن لک اتم راوخ و شف هنری
 هدع .یدیشف وا نییعت تاصصحم هنسسدنکو ؛شغا

 ربما كر هدالب راسو سوط .درویا ءاسن

 -یموم هددسیا شا لاصتا بسک هس وداق یلاعلاسعث

 نا ی ا نقل وا نیو ذخا كیلا
 اب ا اد دکر دازواو ؛یشمک
 ینباتک لناونع «طسوا» هدارواو ؛شا تدوع

 اه هر یا اتوا ؛ردشخا فیلات
 نیوزقو یر «هدعب .راربد یخد « ییاحرح طس

 ؛شلوا یر زو كنهلودلا سش لرهدیک هنادهو

 ییس هاخ «ب وشقلاق هنهلع یسهشناط کز E وهو

 لر .هلودلا سم .هددسیا رلشعا بلط یانقو ابی

 بودا اتکا «هلغل وا راتفرک ها وف ه رکص تدمر

۴ 



 هی ۱
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 هلودلاج ات قلخ «هدننافو کھولا .ردم
 ایس نا «ندنکیدقا مادا نور بحام
 واو ؛شقا باسن هیدلودلاءالع «لتع ع هناهفص

 التبم هل وق «بولوا یرات فعض هند وجو هده
 ددا يا نیدنک نوک اتعا ,رهرو لا
 ؛نک ر دیک هنادمه هدنتیعم کند و دلا الع تیاهن «بویم
 .اضمر یسهنس ۲۸ «هلکقا ددشت بسک یجل و
 تانو هدناده «هدلاح یتیدلوا هدنشاب د۸ مدت

 تموصخو تباقر کە دنن كولم فتاوط .ردشقا

 ییاستنا نالوا هنضعب كرات وب كنسیدنک و «هلیسهثیس
 دنهعلقو سح هعقد جار هد ع تدب 0 8
 زای دلا ییسوبع ےک تع ربات و ال
 . ردشع

 بول وا عونتم كو قوح كب یراثآ كنانیس نا "
 ةفاكک راس «هددسا قلعتم هتکحو بط یس 49

 یرلدجاسای .ردراو یافیلأت خد راد همون
 .« تاراشا» :« تاحم » :« اقش 2 ور راز

 لصاد۱» هرز وا دلح ۲۰ 6 داده » 6 نوناق ۱

 باتک» هرزوا دلخ ییا راد هقالخا .« لوس

 مماجینیرلحرش كنبتك فاك كن و طسرا ۰« مالاوریلا

 :« فاصنالاباتتک » تک م نددلح ۰ یدهلوا

 باتک » :« طسوالا » راد هقطنع ءةعومعلا»

 باتک » «« هيلكلاداصرالا باتك » «« داعلاو أ ل 1

 هرابعلا یسراف «« برعلا ناسل » راد هتغل <« داعلآ

 ن ی هلاسر» 6 جت وقلا باتک » KK همان شاو

 هرابعلایراف «« هيبلقلا ةيودالا باك » « ن اب

 ۰« فورطاج رام ىف ةلاقم » ۰« ضبا ف هلاقم»
 <« ةيعيبطلا یوقلا ف ةلاقم » .« هوازلاق هلاسر#

 ضرعنق ةلاقم » .« دود |باتک» ««ریطلاهلاس ر#

 .« خطا نویع » <« ديعيبطلا یوقلاق بیبطلا
 .«هدیح وتلابطخ ۱» :«دهطاتاوذ سوکع ین ةلاقم 0

 .« ریغصلا زجولا »و « ربیکلا زجولا » رباد هگطنم
 ف ةلاقم» ء«ةحودزلا:ديصفلا راد هتس
 ةلاقم» ««ردقلاو ءاضقلا ف ةلاقء» ««ةداعسلا لپ 2

 اقم» ««قطاملاإع ىلا ةراشالا ىف دلاقم » ۰«ابدنهل و

 .«نییجنکسلاف ةلاسر» .«مولعلاو دیک |مساقت ق هل
 رلیز ن روصنم وبا ندنس هبلط «« هاب اللا ف ةلاقه 9

 ساوخ ی ةلاقم » «« قیامت » شفتوا عج تدفرط

۳ 

۳۷ 

 ها رال اوس كنانيمهب نسل اونا ندنس هبلط ««*اوتسالاطخ | هداعا هنرازو هن .ندنکیدتا یا یتسیادنک انیس

 ن با

 هب ینوریب ناشر وا <« تاثحابلا » یواح ینیرلباوح

 اباوح ههیلاراشم مکح هن ۰٤ لئاسم یشع» ابا وحب

 نم ضرالا هيه ق ةلاقم» «« ةلسم ةرشع تس »

 ا ۱» 6 طسولاق ابنوکو ءامسلا

 ىلا لخدلا » <« هيلدملا عضاولا بقعت ىف ةلاقم»

 « هیوامسلا مارحالاق ةلاقم » .« قیسولا ةعانص

 قف ةلاقم» «« رییدتلااطخ عاو ال 1 رادتلاباتک »

 ىف ةلاقم » <« یعیبطلا لا عم هتقداطم و دص را ةيفيك

 اباطخ لس نسطاوبا میم راد هاییک ۰« قالخالا
 یتیدل وا شاي نوجا هلودل اءالع هدناهفصا .«هلاسر»

 اق ضرع قف ةلاقم» <« هلاقم» هدنقح هیدصر تلآ

 هلاسر» ««داعملا ق هبوحالا ةلاسرلا» ««ساير وقيط

 ۔رعلاةكح | » « ےسجلادح ف ةهلاقم» ۰« ضورعلا ق

 رکاسعلاو كيلاملاو دنلا رببدت باتک » «« هيش

 ىلع وا هدنقح حور «« كلامشا جارخو مهقازراو

 بطخ » .« تارظانم » نالوا عقاو هلا یرو اشي

 ةلاقم» «« سدیلقوا رصتح» .«عاعساو تادیععت و

 « بطلا ق ننح لئاسم قیلاعن » 6 قمطاک رالا

 سفنلا باتک حرش» <« ةيبط تاحخاعمو نیناوق »

 «لوصفلا» هک «سفنلا ق هلاقم» ««سیلاط وطس رال

 «موعلا ماکحا لاطبا ف ةلاقم» «ردفورعم هلیاونع

 تابلا ىف ةثيهلالوصف » <« لا باستک » راد هوح
 ةلاسر» .« تایعیبطلاو سفتلاق لوصف ««  لوالا

 یتلاذیوازلانا ف مصتخحم » ۰« ضرالاعاقبو كلاما ق

 میتاقم » راد هقطنم ««اهلهیک ال ساماو طیخانم

 دلاسر» «« ضرعلاو رهوخاق مالک » «« نارحا

 «اپاکارداو ةياسنالا یوقلاغ ةلاسر» ««قشعلای

 هقشب ندرلن و .« هبابساو نزطاام نیس ف لوق»

 .اّنعا ايو هبهدراو ٌةلئسا قلعتم هیهینفو هیلع لئاسم

 -ام ؛یرادیدر «یلئاسر قوجر ًاباوج هیهعقاو تاض
 یداصقو راعشا یسرافو ع «یرلهبطخ «ییارب
 ینعی) سفن تی ییارب وش .ردراو راو

 : ردادنسهغیلب هدیصقر روپشم نالوا هدنقح (ح ور

 عقرالا لحلا نم كيلا تطبه
 منو ززعت ءافرو

 فراع ةلقم لک نع ةبوجج

 عقرتت مو ترفس قلا یهو

 اعرو كيلا هرک ىلع تلصو
 عجفت تاذ یهو كقارف تهرک

 تاد



 ن با

 هدا راثآ هدنحاصف ید یسهیسراف راعشا

 كنالطفو اه رثکا بویلوا نود ندنسهیع
 هانعی ریفکتو الهح ضرعت یراک دلک هلوا راچ ود

 : ردندهلج وا هعطق وش یبیدل وا شایوس یش راق

 دوبن ناسآو فازک ینموچ رفک
 دوبن ناعا نم ناعرا زا رتمکع

 رفاک مه نآو یکی نعوچ رهدرد
 دوبن نایسم ك رهد همهرد سپ

Eاه لب وی کا  IEEE 

 ایح تک « نواق»و « تاراشا » 6 تاش «

 هشرلناسل هوروآو «هیشح و حرش ندنفرط ابطاو

 هم وا شست و عبط هال اعذد ید یرلنتمو هجرت

 كنوطرآ صوصحا ىلعو یسیضعب كنیراثآ راس
E5فاصنالا باتک» نالوا ععاج ینیرلح رش كن رلب » 

 . رد ردات كی راهن هيا كنب رلیبک « الاورىلاباتک»و

 ةاور (دجا ¿ ةح وا

 و e ۱ نیهاش نا

 تافو هد ۲۸۵ و ءشعوط هدنض زا ۲۹۱ :تولوا
 معد » و ییاشک رب لصفم قلعتم هثدح .ردشملا

 6 هنسلا باتک» <« دارفالاباتک » « خ ویشلا

AS »ردراو یرا | ضع راسو لناونع )¢ . 

 ه ردا ه دن رل رات )0° ۱ 2 ۰
 J هلا 7 : ابا نا

 - و ¢ ر وهظ هدن رلف رط ۳ ۰

 . ردم ردآ رب شعثیقل ق هنسا وعد تيه

 ( هلادبع نب نيسح ىلع وبا ) | لنشلا نا
 ندنسا رعس ریهاشم كل دادغ 9 ۰

 هک ا «هرزوا ینیدلشالک | ید ند راعشا بول وا

 .یدا تاذرب فوسلیفو مکح ىقاو هونفو مولع

NIEراو اود بتر .ردشخا تاقو هدنح را  

  هنایکح ۳ 7 نوزوا تس ییا ر وش د

 - رد دنتس
 رادملا ثلقلا ايا كب رب

 رارطضا ما راسما اد كدصقأ

 1 یا قال لسف دلرادم

 راهتبا
 ءارضو لهو ءاضقلا یر ثامة و

 رادت هب ءاضقلا

 كانم انماهفا ق

 اده یوس

 لسه ما حا ورالا عفرت گلد و

 را ویلا اهکر دب داسحالا عم

E. 9وا ندایداو رس  

 .یدنا ند را عاش ك ریختسم ندهیسابع یافلخ بول

۰ ۰ ۰ 

 | بیش نا

۳۸ 

 1 هدر ۹ .یداراو یی راهم قوح هدنلح رع ۱
1 

 ا

 . ردشعا ثتافو هد دا دغب هدنسەن ۰ «ب وغ وط

 ردن دی راعشا هلج هعط وس

 هلاصوب انل عحست ل ديغاو
  لفلا هسحاع ف بد قیسح رهدلا دی

 یرظا نادقف طتحا احلا بينم

 لیبق یمعلا یک اناسنا دا مو
 هلایخ نامزلا رم ىلع قبیل
 لكش هرظنل ىنيع فو یایخ

te |دام تادا لا وا «|  

 د
Nدصلادبع نب نسح لغ وا)  

 N 8 بخش نا
AD Eرددارعشو ایدا ری هاشم ا . 

 یسهشار راعشا هلا یتارباحم 'ضعبو یراهبطخ غیلب

 تافو هدسح هدرصم هدنح را ۸۲ .ردراو

 : رد دنسهدیصق رب تب ییا وش .ردشخا

 و لوص نا تملک .اوبجع
 اردک لس فن تلخ  لالزو

 "هواسق و ةقر نم اویجعت ال
 ارضخا بيضق ىف حدقت رانلاف

 ف 1 كسلدا (یاوربف دیعس نب دمع) ۱ ۰
 «بولوا ندنسا رعش لوعف رش ی

 ام ها قشر نا .ردشخأ تاف و هدنګ رات 0

 ر رک رس ا اک ا ردراو یراتاتاممو یرارح

 قرەلوا موظنمو روثنم قلعتم های دا .یدیا روک

 را و ی نامه رکفالراکباد
 اشا لج هعطق وش .ردیبحاص كنافیلأت ضید

 ۶ رد تر

 یذلا كدوع تا ارا تو ا یس

 سراغم تباطو ناصغا هنم تکز

 "هبیطر یهو دبطلا اهیلع ینغت

 نب لضفلا وا »| نوحما یسلدنا فرش نبا بس

ENEهل روب تعحارم . [ 

 .N ا

 ندنسایداو | رعش یشمهد (منلا دبع ۱

 «شغوط هدنح رات ٩۰۰۱ ءبولوا ندهیفنح یاهتفو

 تنم امن ندنب دحم و ادا .ردشعآ تافو هد ۰۱٩ و

 . رد ردا رپ

 ۳ هل روپ تعحارم رعنا

 ۱ هتسهدام « یرسد نیدلایص »]



 .ن ب ۳

Ema E 3 
 و رقا رقلا ف 19

 نارق یع درد «بولوا ندایداو الع . ردفورعم

 یداحشا دیدح تهذم رب فا روهظ هدنلئاوا یرمه

 نادم قوحرب نداتع و نایعا «قرهشیقلاق هتساعدا

 ینیدنلو هدنساوعد تیهولا «هرکص ندکدتیا ادیب

 یفیدلوا ینتبم هنسهدعاق محمانت یاسا كنبهذمو
 ؛شقنک هلصوم «قردحاق ۳ نددادغب لغاسالک ۲

 تدوع هدادش هدعب «قرء ربترآ یناد رم هدارواو "

 .دلغقیح هنادیم یرارسا كنبهذم هد ۳۲۲ و :شقعاآ

 - و یرابوتکم كنالع قوچ رب «بولیصاب یسهلاخ
 ندهکاحرب نوزوا «بولیوط ید یساقفرو ءشفل "
 هجرتلا فاس نداد ر تا 8

 قارحا یرهشجو «بلص ربارب هللا (نوع یبا نبا)
 . ردشفلوا

 هینیطنط تق زا رپ و

 «بولوا ر ۱ نیس 3
 قوس ههروس هدنطساوا یرعه نرق ىش دوق

 كن (یکسهزیای) ندیا هبراحهلیا هیمالسا ولم هلرکسع
 «یکسهیز ینای»] .ردیعما لمعتسم هدن رلحم را بک 1

 ۳ هل زوج تعحام هتسهذاف

 اشم (دجا ن .N و نا

 هددادغب «پولوا ندءارق ریه

 هذخاّوم «ندنغیدوقوا هلرلتارق ذاش ضعبو ؟شغعوط _
 ترس ههلقم نا ر زو هدنفاطنتسا یاننا «یرهنئنوا "

 برص «ندنکیدتبا لیهح کا :بور و باوح ۲

 عج ندتفرط نافع ترشح هدیو ؛شفلوا ی |
 هوت هنشارق نآرق هقشب ندفنرش فف ناو |

 تدم رب «هرکص ندقدنلآ دنس ندنلا ءرناد هتکیدشا |
 ؛شغلوا قن

 .ردشغا تافو هدنح را _

 -ار كنلش یحاص ناتسزوخ ۱ کش نا

 د(سرکنم) نالو یطقم هرصب ندنفرط رتتسم

 رط هفیلخ كند ناق .هلغلوا شا ج وزن ییریق |

 هنن رزوا یمادعا ندنف 1

 ییراراوجو طیض 3

 ی (سریوساطخ) نانلوب یعطقم هلزواجم یخد هطس |
 دنوامن ندنفرط همش یسهچمع (رخومآ .یدیشعا لتق

 ۳۲۸ بودا تدوع هدادغ هدعب و

 یہ رصد هد تګ رات °۹

1۳۹ 
EES BEجاوا . برا ردنوک  

 | هفلخ «بولوا یسهدازرد

 ن با

 زواج هقارع هد ٩۹۹ «مرکص ندکدتا ًارجا ملاظم

 لتق هده رام نالوا عقاو هل رکسع كن هفیلخ «هلکعا

 در دخل زد هب هفیلخ ع وطقم رسد ‹قرەنڵلوا

 ن د رکب وا)

 ندنیغب ات (یش رق اسم
 شماشاب هده رونم هن دم «بولوا ندنيدححو ابقف و

 ۱ هر باهش نا

 ER E «بولوا قالم هاذ نوا ند هاڪ و

 E . رد راشعا هقب رش ثیداحا لق ند قوح

 تاق و یا یییدل وا ز واعم سا شع «ه دنح راد

 . ردشعا

 ( كالادبع نب دجا ماع و ۱) ِ |

 ا وا
 روما ا .یدا یر زو كنج راادبع رصات «بول

 فلغلوا تاذ رب لداعو ردم «رهام هداعلاقوف هدتلود

 بلق هتیدمو نارع رود ر نتنطلس رود لرصات

 ك «بونازق یتتینماو هجون كہلاراشمو ؛شعا

 هنج رلادبع صان .یدیشلوا كلام هنورتو لام قوح
 سلدنا رلهفحم تیفید قاط رب ینیدلوا شا هده ۱

 .رد روک ذم لیصفت رب هدن راوت

 رداون و تایاکح نال

 .یدیا راو هسف ةام و توادع هدن رن هلا ره وح نب

 ۔اص «بولوا بقلم هلیبقل (راج) ره وح>ح نبآ موقم

 شغل و راطب هدماش ید یدح كنهجرت بح

 -وا یوم هدڼقح

 IES ندارزو .ردقوح

 رب :ردشمک هفطالم ر هل وش هدنرانب «ندنغدلوا

 هښرایز دیبش نبا «هلغلوا هتسخ رهوح نبا نوک
 و قق وش ی

 :ردشم اک اوز
 انل تضرع "هحاح نع ال كاتيا

 قوشم كيلا بلق الو كيلا
 انمولح لضش درا زو اشکلو

 قوقعب انرب قالت فیکف

 :شهریو باوج هللا هعطق وش ید روېج نبا
BSA U 

 ۱ او «ه رکص ندکدتنا بیرخم و ام

 قیدص بای ف ودع بلقب

 عضوع ماشلا راطب ناکامو

 قیلخ تر هيف رشابی

 (ناورم یبا نب دجا ماع وبا) | ا ت نیا | 8 رد ا ۱ اع ۱)
 هل دیش نیا رزو هجزلا فن[ )

i O OY 
 :TE و یرهراخحو هبطح غیلب تباغ ارد دنس ۱



 ن با
 e 4 ۰ رفع گاه یک كل دلا

  TAYه دنګ ران i 9 . رد راو

 . ردشعا تاف و هدهبط وا ندن اما تواعس و مرک

 :راو ید ینهشازر راعشا ترا

 لیحا اد ول یخ باب تفلک

 ملا نم تولا معطل تدحو ال

 مرکلانم ىليو وا بحل ا نم یلیبو

 ندایدا ریهاشم ( ید ر هر ت 4

 یس ادتا . ردشعا تاق و ه دنحم رات Call بول وا

 ه دعب «هدلاح ییدتا باخ بس «بولوا بهذلا

 هدنفحح وژن .یدیشقا ه دقع ح الصا بول وا ئات

 ىذلاب كنا شورتلا بلاط اي
 روذسعم ل.ءاج

 ةحوز بحاص كمنبع ترصبا له

 یقه 4یفس

 رو رس هب دسلام اشرح الا

 نا E اب ردي TA املا 1 ۰

 هه نا
 4: سص تن ارس ناسل بول وا ۱ ۰ ۰

 ناسل و یاتک رب ۳

 .ردشما تافو هدنح را

 .رد را و یراعشا ضع هدر وک ذم

 « نما رکلا»

 . ردشفلوا عبط هدامور اریخا یراعشا ناوبد لناونع

 ات دارا جا نادر

 a فواصل نا

 ابی زا ۱ م ی راک هستم دال اس اف

 ۔اعشا ةلج هعطق وش .ردشعا تافو هدهردنکسا

 : رددنر

 اراذع هدخ ی تدار یراذع هبح ف تعلخ

 راهنلا ىف لیللا جو و ارطس هیفنسلا بک دق

 ن ق ازرادبع نیدلا 1

 وا نقل ریهاضم ۲ یواصلا نا
 اب ی و خیرا و ثیدح بول

 . ردشعا تافو هد ۳ ؛بوغوط هدنح را ۲

 ندقاسن عل (یاییشاهداز ن نعم) ةر رک هتاور

 یطبض لدنف رط وک اله كدادم بولوا

 مکح هیتفص دل وک و «شم ود اشسا دیق ك رال وغم

 ندہلاراشم «بولیربو دب یس وط نیدلارمصن روپشم

 و دنس ه رص

۰ ۱ 4+ 

۱ 
 8 : ۳ 2 م )3و ۴ 3

 هاش واخد یطخ نسح و :شع | دونفو مولع لیصع

 هربثک بتک راس كرکو یتیراثآ كنبدلاریصن كرک
 ندنف رط هیلاراشم مکح هد هغام E A جاستسا

 هدو ؛شفل وا مادتسا هد هناخدصر نانلوا سیسأت

 یتک ظفاح كنس هناطتک هبرصنتسم «بودیک هدادغب

 هج) ا طم هریثک ځراوت «نکيا هدم دحت و و ؛شملوا

 تام ولعم هدنفح لاوحا محار صوصخل الع «ك رهدیا

 قلوا عماج یلاوحا مار .یدیشتا لاصعسا هعسا و

 «باقل الا مهم لع ءاعسالامعجم یف باد الامج» «هرزوا

 ررد ») یا كوي 5 تک ند دلح ۵ ۰ لب ا ونع

 هلاونع « یلتخلاو فلت ؤملاف ماهفالامحرقلت » . نیت
 رلوپ كدهنارخ كدادغب ندتقلخ یادتا قوت سا رپ

 «هع ال ا هت امل ادا رعش ق هعصانلا ر ردلا» «یسیم و۴ جی رات

 یراعشا قوچ رب یسدافو ییرعو یسهرکذن رب یلناونع
 . رد راو

 شبعب ءاسشلا وا نيدلا قفوم ) ا |

 - وا ندا ریهاشم ( لع نب 23 کت

 دنا «هدلاح یرلفدل وا یللص وم یدادحا بول

 . تأشن هداروا و و ا هد رات ۵3

 هنباتک كن رشح ز

 E ES نا ؛یکح یتبد زاب حرش ر ربتعه ك

 جد اک وغ ناون-ع » کو ملا فب سالا «

 .ردشغا تاف و | «بودا

 - ارم ید هتسهدام 6 هحاب ننال. ردا حرش

ST 

 (دح نب دیسلادبع رصن وبا

 وا ند هیعذاس هاهقف ربهاشم
 ۱ حابصلا نا

 رخاوا و ؛شعوط هددادغب هدنخح رات 3 بول

 هد دادغب هش هد 4۸5 «هدلاح ینیدل وا یعا هدنرع

 ربتعم هلیاونع « لماشلا» راد ههقف .ردشقا تاف و

 رب لناونع « ماسلاقی رطلاو ماعلا ةرکذت » «ییاتک رب

 یرتارب هلیاونع « ةدعلا» راد ههقف لوصاو فيلات

 یلسردم هدنفیدلحا كليا هیماظن هسردم .ردراو

 شش وا نعت یاعا وا هدعب «بونلوا هلاحا هئاذ و

 -وا بصن هجرت بحاص هنن هدنافو كنوا «هدهسیا

 وا ندداهز (حابص ن دم العلا وا یدتش

 نسح»] س .ردشعا تافو هدنخش را ۸۵ بول

 1 .هل روپ تعحارم ید هنسهدام « حابص نب



/ E un نابا 8 
NOE, و 

 س ب ب لالج »1 | هقدص ناو  eام « هق دص دلا
 ] . هل روي تعحارم هنس هد 1 5 43

a BSE 8هتسهدام « درص ن  

 ] . هل روب تعحارم و بس 23

 (نسح ی ى رو صام وا) 1۳۹7

 3 نداعهف و 2 ریهاشم ددرص نب

 اغاو بابشلا لحر نا كيا 0

 داعیلا براقتب نال یبا
 یوذ اذاف قاروا قفلا رعش
 داوسعالا هراثآ لیع تشح

 سلدنا ( س دمع هلادبع وا) | رافصلا نا

 «هدلاح ینیدلوا یعاو ؛شعا تأشن و دلو دد

 «للن «شکارغ تولوا و دی هدیاسح لع
 ؛شعمشا وا هلیسب رد تای دا هد رگ رام سنو

 تافو هدنګراا ۹

 ۔هلج وا هعطق و «بولوا لزوک یراعشا .ردشق|

 8 یدیشعا تجسم هدادغب و

 راوطا سانلاف اوهباشت و سانلا بت و
 ران هنمت صسعب و ءام اهضعب ىف راجح الا ىلا زنا و8

 ءرصاا نا ( فس وب نب ىلع نیدلالالج )
 ی ى

 ر وصنم كلم یحاص ند رام ام هدلاح یتیدل وا ثتاذ 29

 رام هدنح ران 1٥۸ .یدیا یتاک كقنرا اا

 .ردشفل وا لتق ندنفرط رلوغم ندا طیش قید
 هشار راعشاو نیلأترب لزوک هلیناونع «كولملا سنا
 : ردندن راعشا ةلج هعطق وش .ردراو یس

 ههجوب لامجلا مونقا ماقام

 لثاز فصو نسج ا ناف نسحا

 توقفي لامجاف الیج معنصاو

 (هللادبع ن دجا مساقلاوا) | رافصلا نیا

ER ۱ ۱ندنن ویضاب ریحاشم  

 یحاص لوط د هدننیهو هسدنهو باسح ب
 .یدیالوغشم هلیسب رد هيضایر مولع e رق .یدیآ ۱

 لحاس كسلدا .هنرزوا یروهظ 7۵ هدهسبط

 1 بول وا ندنسابدا ریهاشم ۱

 ن با 1٤١
 ردقهنافو «بودیک هن رپش (هیناد) مقاو هدنسیقرش

 .یدشمردشت هبلط قوح كنو شغل و هداروا

 بالرطساو یحز رصتح رب هرزوا یلوصا دنهدنس

 دراو اکر مراتع لر و یوم ی لا
E CERESناما  

E A E 
 .ژدشم

 دجا ح وتفلاوا ¿ ا مم)

 ۰ مولع 1۳ نا یابطاو ندنس

 لنادم لصانع .یدىا ۴ تاذ رب رهام

 «بودیک هقشمد هدعب و ؛ شعآ تاشن هددادع بول وا

 ندع ناب 9 ش قیر بیش

 نه میا رلا لکشل اف دلاقم» .ردشقعا تافو هجهرکص

 -اونع « رغصالازوفلا ف باتک »و «« سایقلا لاكشا

 . رد راو یرتا کیا هاب رلن

 ی نابع ور وا نيدلا يت )

 ند هیعفاش یاهقف (نج رلا دبع ۱ | حالصل نا

 یلوطد ید هدنایداو تغلو ثیدحو ریس «بولوا
NA ESدن یو نق هو  

 ؛ شغوط

 ماری هدار وا

 یا او هاسارخ ‹ هلص وم هدعد و

 ؛ شع اكلس ردم هدود دوم سرادم عن رو دس دو و ۱

 هد ۵۷۷ یدالو . ردشغل و ندننیلعم هلج كناکلخ ناو

aكب ۳ هثب دح 9 : ردشل وا عقا و هد 3  

 یسهبلط ضعب خد یسیواتف و «ردراو ییاتکر ب عف
 . ردشم وا نم نیودنو ا

Eا ام ن ضقلا  
 SS | لوص نب

 هدندنعك هفیلخ «هلغلوا ند ربیدنو یار باحا بول
 عاش ندا تقبس یرکذ .یدیا راو یرابتعاو ردق
 .ردیلغوا تنسهحمح كنيل وص سابع ن مهاربا

 .ردشق | تافو هدهنطآ ینعی (هنذا) هدنش را ۷

 (هللا دبعن و سهاط نا
 «بولوا ندنسایدا ناسار

 ؛شفل وابصن هنکلیلاو ۰ ندنذ رط لکوتم هفیلخ
 Yor « بود دازب یرابتعا و ردق هدننامز ك عمو

 راعشا .ردشقعا تاف و هدنح رات

 1 وا هعطق وش نالوا هدنقح جرت

3 



 ۳ E ن با ا
 1 نواز ا 0 ۳ و مت دب و : مسج 3 پیکر لا میدب هیف بکر ۰. بهذ هصیق فیطل مسج
 ٠ رراوج وا هي واقشو داسف ,N بولبح جرو بع نول ٠ هرصباو همش نمل هيف

 سهاط ن پلآ هد را ۰۹ «نکیا شع وقر وق یتسیلاها ۲ دم نجم را دبع وا سی ر)

 .رد راو یراتآ 2 لاسر غیلبو CH ضع

 «بول وا ندنسابدا س ادا

 ندقدلاقس وب تفو لیح «قرهلوا مایا ا ضقف ر

 «قردلل وا هيل لیبس هلیطس ون د رکب وا ر زو «ه رکص

 هیسلب هدهرص واو ؛ شقا تماقا رایتخا هدهیسالب

 تدم ر «ب وش ود ریسا هلک هنا كرلنايتس رخ

 كن هیسیلب «هرکص ن ده لاو مان ناسا ج د

 تاقو هدن.خ رات 0۰4۷ «بولی را روق هل داد رسا

 ۰ ردشقا

 - ار تم هللادبنع .سابعلاوا)
 رباکا كنهیسابع تلود (یغ

 سهاط نا

 رهاط نال وا ندنلاح ر

 ت سه) .یدیا راو یرابتعاو ردق كوي كى هدد زن

 دوق هقر هلاکو هنیرد هده راحم نالوا یشراق هشش

 دادغب ندنف رط هفیلح ۰ ص ددق دنل و هدنغلن ادیام

 سصذ م وقص «هدنح راب ۲ ۰ ۵ و هنکلیلاو ی-هطرش

 او رے مھ ,هلم امضنا قیروهأم كك ندنفح كس 3

 بو وط یوق رم "یصاع .یدنشع وا بصن هند لر

 یرادتقا هریاد .ندنفیدل وا قفوم هکم ردن وک هدادغب

 جد یسه رادا كنه ربزح و ماش :قردنا وا میس و

 ابا ذا 9۵ ۳و شغل وا ضيوف هنس ه دهع

 ءقردنلوا نیعت هنکلیلاو ناسارخ هدنند وع هدادغب

 «ب ول وا ب اغ هد هب راځم ی دشا هلح راوخ هداروا

 هلتلادع لاک تقو یخ و .لاصیتسا ییهروک ذم ٌدقناط

 ۸ هدنح را ۲۲۸ هرکص ندک دث .ا تکلم

 رنا تاقف و هد ورم هدنشاب

 اقا
 تصن هنکلیلاژ یضع

 "هراداو ی هنایکح خیاصن ندنفرط یردب تقوینیدنلوا

 -راطخارب لصفم ندم قیاقح قوح ك هدنقح كلم

 یر وطنء كت وم ام یس هه رب هک «یدیشلردن وک همان

 یتلاس ران روصررب هئالو ةفاک خاسنتسالو هدقدلوا

 هخن راون بنک یتیع كن همان راطخا وو شا سا

 هراداو هیسایس روما یسدنک .ردشفل وا ج رد

 رارب هلی راهم یک هدکلم

 هدیقیس وم . رد راو لاس رو تا رباخم غیلب ضعب « بول

 ل وا تاذ  یاس و بیدا

 قوح رب .هلغلوا یستس لزوکو یسهمات تراهم ید

 . رد روطسم هد ( یاغا « ینیدل وا یی سه  راهتس

 .ردشغل وا لتق ندنف رط ناس را

هار ۱ ن دمع هلادس ا | ابطابط نا
 م

 نسح نب هارب ۱ ن لیعامسا ن ۰ ۰

 .ومأم هدنحم را ۱۹٩ ( بلاط یا نم لع ن نسح ن
 قافنالاب هلا ایارسلا وبا هدهقر واک نام كن

 ؛شقا طبض یهفوک بالا ح ورخ یشراق هرلیسابع

 ریهز نلیردنوک نددادغب .بونلوا تعي هنسیدنکو

 هد هب راحت و «هدهسا شملاچ هلع هن رکسع كبيس نب

 رو هصح ردق یومأم هیایارسلاونا ندعانغ نانل آ

۰ 

 كنواو مست ییهجرت بحاص موقرم «ندنکیدم
 ۱ ی ا ا دا یخ هیر
 هکشا تع هد ما باشرپ هدنعما (بلاط یبا ن ىلع

 هل-یبقل (ابطابط) كيهارا یردب .یدشتا توعد

 ۱ یا ۱ یا و) لس هلو ترپش
 ابفابق «هدنکیدنسا یتس (ابق) ندنسیجمهدخ نوک

 . ردیسم د (ایطابط) هد رب كج هب د

 | ابطابط نا

 بیدا ندنسافرش ناهفصا «بولل وا لغوا تور

 ٤ هح رق تعسوو 6د ترفو .یدا ثتاذ ر ماشو

 دمت نسل اونا )
 e بجا ن د

 ان دجان

 <«( عب ط)لابی د » 6 رعشلا رایع» بولوا رورشم

 . رد راو فيلات ج < وا هلرلناو تع « ضورعلاباتک»

 رېش ندنلسن بود تافو هدیاهفصا هدنح را ۲

 كم یرامشا .ردشل ابداو ال قور هدروکذم

 ی ورا قیقرو اقيطل

 رجلا "هواسف ق ه-لقو هتقر طرف یخ ن

 رمشدلانم ادحاو اي كمسج نم كبوت ظعک یفح 0

 نب دم E مساقلا وب ا) اطاط نا
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 هددایارمسا هد Yg «شع وط هدناح رج هدنح ر

 قاع هاا دصقم هفنرش ثتیداحا عاعسا ِ ردشم ا تا و

 ؛شعاتحایسو ریس هنف رط ره ك زاعح و ماشو دمو

 رھا تیا ور ندنبن دحم ربهاشم و

 تباغ دان | ونع » ليدعتلاو ج رطاق لماکلا ) هدنفدح

 هنن رزوا ییانک كنیم و یاتک ر لطمو لودبقم

 .ردراو ا ر لناونع « راصیالا »

 هنسهدام « یدع ن 1 ۱ یدع با

 ۱ . هل روپ تعحارم ۱ ۲

 ریهاشم (دج ترم تک | عدملا نا رب ۳ 2 ۱ 1 1 ۰

 6۸5 بول وا ندندحم و اهقف ۰ ۰

 .ردشعا تاف و هد ۱ «شنوط 1 ه دن رات

 زاعح و ۳ ماش ن هقیش ثیداحا 0

 نٿ رع ءافعض

 ك رءدا رع رارما e اتفاو نت ردو ا

 هنضییب هلیلولح كنلحا .ردشع | ید قلیضاق هدبلح

 .دلا باتک »و ی « بلح حرا » ر ینیدمهل وا قفوم

 هدافتسلا 02023 € یرارذلا کذ یف یرار

 .اداو همولعو طلاق باتک » «« هدارح یب کد ف

 یرحلاو مظلا عفر » <( همالقاو هورض تصوو هب

 ریص) اف داک الا ةرارح ریبد» ۰« یرعلاءالعلا یا نع

 7 مت . رد راو یر را لناونع «دال والادق: ىلع

 راباتک قوح ك هغلوا الام ىج د هلق تعرسو |



 ن با

 نوا نسح با 3 7 عاشو بقا
 .ردشعا تافو هد ۷۳ ۶ .یدا كلام هطخ /

 ار نیا 0 اع نا
 e ندنسایما صم ۳ ۱

 كن ( هکرب ) ریما نانلو لوتقم «نکیا یئات : دكا

 كقوقر «قرەلوا مابنا هني الب قالو ند ۲

 ندئابوقع عاوناو خا هد رات ۷۸۲ 4و
 بیداو ملاع .ردشفل وا مادعا یرهتلءهرا ین 1
 . رد راو یراعشا ضعب و یخ را رب «بولوا ثاذ وز

 نا ۱
 نم

a OTربهاشم (یسدنالایعاط ایاطلا  

 فورعمهلیمسا (یب رعلانا) هدب رغم «ب ول وا ندن ويف وص "
 نوجا قرف ندی رعلا یا ریو 5 2 6
 (یعنیدلا یغ) .ردشعاا معتیلاحتسا نیش رعتفرخ |

 هدننش رات ٩۵ ۰ .ردفورعم ید هل رلمسا (ریکا ےچش)و

 نکیاهدنشاب ۸ «بوغ ؤط هدنرپش هیس كلا

 لاوکشب نیاو «مولعلیصح هداروا .كزرءدیک هلی |

 اا ۸ ءه رکص ندک تا هدافتسا ندریهاشم یک 1

 «تماقاهد هم رکم کم تدم رب «هلتلج ر هقرش هدر ۱

 هدن راتهح لوطا او هربزحو قارعو ماشو سصم دعو |
 یک یزوح نبا ج رفلا واو رکاسع نیو 2-6

 لاکو لضف . ردشم | هدافتساو عاقسا ند ربهاش»

 انعو فوقو نالوا ههیهلا رارساو هیابر قیاقحو

 ندنفرط كولم فئاوط .هلغل وا قافآ ربک ترہش ی
 هدلاح ینیدنلوا نییعت تاصیصخت یوح رب هتسدنک |

 مج رت ینماشاب هلتضایرو رقف «بودیا قدصت یتسلج
 ییهضماغ لئاسم قلعتم هفوصت ینافیلأت رثکا .یدردا _

 ر نایلوا یرلتی وسنم هفوصت قیرط .هلفلوا نعضتم
 هن ریفکت «هاضارنعا هح ترضح نیبصعتم ٌةلهج قاط "

 ندهباش رب هبوا كنسیدنک .هدهسیا رلشهرو ردق
 هددیوق .ردققحم هدندنع نافع بارا یا لوا ار !

 كن و وق نیدلا ردص نرالع رهاشم دوا ینیدنل و ۱

 هدنخحم را ۸ .یدشم | ج و زن یتسهدلاو نانل و لوط

 نفد هدنکنا نویساق لبح «بودا لاحم را هدقشمد
 ها نم نیرش دقم ها رابحا تكبصعت بابرا . ردشم وا

 یرلتیشح ملس ناطاس زوای «نکیا شعوق هنلاک
 ره كہلاراشم نقم «هدنکیدنبا حت یاش قشمد

1٤۷ UU 

 اشنا یتسهبرت هدنروص لمکمو فیظنتو ریهطت ینیدق
 تاحوتفلا» : ردرلن وش یرانآ هجاساب . رد راشم رویب

 هیهلالا تاربیدتلا» <« مكلا صوصف» <« هيكملا

 ۔اسولا جامو لئاسرلا جا » .« هيلص وملاتال زتلاو

 دكفم» «« ةعبسلا باتک» «« ةبظعنلا تاتک » «« لئ

 بنارم» «« قطاباتک» ««ٽایلعلا» .«بیغلارحت

 -ابعلا» «ماهلالالها تاراشا مالعالاو به ول ام ولع

 ءامسالا دف رعم ىلا لخدلا» .«ةولطا» <« ةد «

 لادب الا يلح » « ءابقنلا» 6 هنه دی الام کو »

 ««ة وللا رارسا» ««هللاقی رط لها مزلیاهف طورشلا»

 ««عنتملا لسلاح اضیا ف منقلا » ««ةنسلا لها ةديقع»

 » ةيدحالاو ةيوهلا باتک» «« نلوقلاتاراشا ««

 ؛(ےہقلا» > لزالا » <« ةلالملا » ««قشعلا داعالا»

 » برغم لا سعت » 6 ءایلوالا مخ » <« برغم ءاقنع «<

 جات» «« نيقيلا» «« سفللا ةحعانم » .«دها وشلا»

 تج » «راصتالادهلاس ر» ««بطقلا» ««حارتلا

 » عقاوم » <« قاوشالاناج رب » «« ةيولعلا ساقنالا

 «دنسحاظعا ولا» .«رارسالاةلها علاطم» .«م وعلا

 لالجلا» <« املا بير ةبطخ » «« تارشلا»

 لحو ع هلا نع ىور ايف راونالا:اکشم» «« لاجلاو

 ۔وصلااماع تحصطصا ىتلا ظافلاح رش » ««رابخالانم

 رایخالا تاماسمو را رالا تارضاص» 6 دف «.

 یریبک رمسقت ر ردق هفهکلاة روس »هقشب ندرلن و «

 وی رد یددع كنعومج بولوا یافیلأت قوح ر اهد و
 «صوصخ» و «هیکم تاحوتف» ندرلز و . . رولوا غلاب هز

 .ردعوبطم یرلضعم راک هلا « تارضاحم »و

 .ردراو جد یراهجرو حرش د دعتم ك « صوصف »

 : وین د زاعفنا دلی صف ی
 بارتلا ناکم یدودخ تشرف یرطاخ مک رکذ لح اذا

 باقرلا برضل یراحالا دوعق مکباب ف لذلا ی دعقاو

 دج ن دجا سالا وا )

 راک تست ,E ا نا

 لها او دالا باتک» «بولوا ندنداهژ
 ن فسو ,ردیبحاص كنافیلأت ص وصحم 4تش رط

 ۔اا ۵۳۱ یقرهنلوا بلح هشک ارم ندنفرط نیفشات

 . ردشعا تاذ و هداروا هدنح ر

 اد رع نا

 هراذخأم ضع . ردیسیقیقح مسا كتاذ نالوب ترهش

 نآ) هجا وروآ( ر اھ م ھار ۱)

4_l ( ۲ 1ارسا  



 ن با

 دنا تس هلی ريغ یالما (ارسا نا) «قرهقاب

 IL ۳ هاروا «ندزکی

 ا ن ی م فلا وبا | | رکاص نا
 بول او یو دلا دقت ی هل

 -دحو هقف «بولوا ندنیخروم ریهاشم .ردندلار

 هد رات ۹

 ٹیداحا عاما

 نیقاع هل دصقم هبستکم تامولعم لاکاو هشرش

 . یدا یحاص لوط د جد هد

 «لیصحاادعب ؛بوعوط هدتشمد

 یار تالار تام اف رظ ناسا شو
 هبینغاو ارماو هايد روما «هلغلوا ند:_ءانقو

 e A NE لاو طعتو میلعت «بویقیا تافتلا

 هرزوادلج ۸۰ كماش قشمد, . یدیشخا تاقوا

 دادخب كنبدادغب بیطخ هک «ردشم زاب یتخ رات لار
 لوبقم تیاف «هللوا مظعا طيع رب یک یخ رات

 راصتخا ندنفرط رلخروم قوح ر «بولوا رتعمو

 فارطالا» .«تاقفا ولا» هقشب ندنو . ردشغل وا ید

 یک « بابشلا تقانم» <« خویشلا مععم » <« نتسلل

 هدنش را ۷۱ .ردراو یسهسیفن راث قوج ر

 جد یوا نیدلا ح الص «بودا تافو هدقشمد

 جد یسهشار راتعسا . ردشغتل وب ی هدنسه زاذح

 ۱ رد وا دف وا
 لزغلا اذامو ییاصتلا اذ اف بیشلا ءاچ كعو سفن ايا
 لزب مه ناک ییشم 4 نکی مل ناک یابش یلوت

 روصتم وا نیدلا رغث ۱ راس

 ۔رلا فن آ ( درج ن نج رادبع |

 .هیفنح ءاهقف هاشم «بولوا را كن هج

 هدرسدق و ( هب وقت )و ( هیحوراح ) هدقشهد .ردند

 قح «بودیا مولع سیرد هدنراهس ردم (هیحالص)
 ر كح هل د یسهیماظن كماش ییسهسردم هیحالص

 جاق رب قلعتم هشدح و هقف .یدیشم رک هتیلمکم لاح

 ٩۲۰ «بوغوط هدنګ را ۵۵۰ .ردراو يلا

 .ردشخا تاقو هدنسهنس

 | رکاسع نا

 بول وا ارت سا کا تی نا روش خ روم

 دبع ندلا نما ن هیلا وا)

 ها (باهولادبع ن دعصلا

 دهز و تیدح و هقف و «تماقا رایتحا ه دلش رش مرح

 .یدیشتا ترپش بانک | هداوشو

 -اعشا هلیس هغیلب تاشنم قاط رب و یتافیلأت ضعب راد

 هد ۷ «بوغوط هدنخح رات 1. ٤ . رد راو یر

 ۰ ردشعا تاو و

 دن دح و هقد

 نور ۱ نا برا 1:۸
 ۳ حر i 9 نسا وا )

 | مظاعا كسلدنا ( یرضحا

 رگ .یدنا ریظندب هدناپع «ب ول وا ند ادا

 .یدزاعاصوا ندهعلاطمیدا «كرهربک هلبتک ةعلاطم
 هوس ص و هقر ول «هقلام <« شد رش «هیل شا لادا

 رس انک قوح و «شقا تای دا

 «ب وغ وط هد هیلییشا هدنخش رات 28۹۷

2 ۲ 

 ۱ ر وفعصع نا

 سپردن هدن را ریش

 . ردشم زاب

 یافینصت هجیلشاب .ردشقا تافو هدسن و هد ٩

 6 لالپلا» :« حاتفملا» < حتما رنو

 «« ةرغلا رصتع » <« ىجايدلاة رانا » .« راهزالا »

DEAحرش» «« راذعلاو فلاسلا » ۰, سارا  

 | ذیل ورا ح رش» «عیدبل» 6 برقلا » <« لا

 | ««ءآرعشلا تاقرس« «دسامعا ح یش) ««ىنتملا ح رش»

 9 « برقلا حرش » <« ةتسلا راعشالا ح رشد

 . رد راو جد یراعشا

 ( بس مساتلا وا ) ۱ هام ا

 -اوا ندنسا رعشو ابدا ةيليشا

 تایم تب ایاخت ی 2 یحاص « نایقعلا دیالق » «ب ول

 «بولوا رتومو ییط) تیاغ یراعشا .یدنا یخ

 :ردندهلح وا هعطق وس

 افق نا ىرجلادعب مم دلل دیال

 بتا هیت یداوق, لاس . هیفو

 ت ا لا یو
 اشنا ۳ هیتنحو نم تینح

 تم طلا | 1 ریل
 افطعنم نصفلاک امستبم ضورلاک

 اش رو دنمسا ( راطعن هللادبع و ۱ ) )عطر 9 مچ

 شم رس و دون اتش رگ کا ۳ ید

 .ردشم ا تماخا هدست وب تدم رب و

 ثاطع نا
 در او ایرج ن

 شتا قاعلا ههینطاب 2 تب اب عهدلاح ینیدل وا

 یهجر بحاص هینطاب یک هدنابفصا «ندنعب دل وا

 ( بس كللادع ن دا

 ذاتشا سیر هننرایدنک رار هاب رادتقا مدعو لج
 هلکشا طبض ییرادیلف ضعب كهاشکلم «كرهدیا

 مادعا ؛بوک هلا شاطع نا هدنرل سگ را ۰

 . ردشف وا

 وا لغوا كربطع یکاح اه ۰

 ا گز رد ۳ ریطع نا
 طیض یکلمو لند یربطع موقم ناورم ن هلودلا



 ن 39
 اهر هلیتعافش كسادرم نب خاص «هدهسیا تا
 .اربعا مور هسیا و و ؛شقلوا هداعا هریطع نبا 2
 ناو ؛شعا ملست ییهعلق یلتوعد یسونامرا یروط
 اط رب هدننب یروطاریعا مور موقرم لا ناورم

 . ردشعا نایرح هدن رلخحم رات

 e )۳ وب وا) 5 نا ا ۱ (س کر وا

 -وا ن داداو الع ندا ت ریه ا

 وش .ردشماشاب هدنرخاوا یرسه نرف ےک بول [
 : ردندن راعشا هلج هعطق |

 سن اتسع - داش تففف 8
 هاب رع .ناستالا ا

 دحاو صخعشک سانلا لعجاو

. 

 رفف ناسنالل ترها 6

 ررغلا كايا هرذحاف لحاس

 رذح صخشلا كلذ نم نکم

 فن [ (س قلادبع دم وا) ۱
 هقف «بولوا لغوا كنهجرلا ) =

 .یدبا یحاص یلوط دب هدتغلو وح و ریسفتو ثیدحو
 هدعب «بولوا یسیضاق هرم هدسلدنا هدنح را

 قاکتتسا ندکتیک .هدهسیا شلوا یسعاف د3 #8
 هدارواهد ۵4 و «شملکح هت رش (هقرول) «بودیآ
 .یدشلوا عقاو هد ٤4١ یندالو .ردشعا تافو _

 رو یربسفت رب ریتعمو روپشم هلیاونع « ریحولا»
 ةلج همطق وش .ردراو لئاسرو رشا قوج ٩
 : زدند راهش

 "ایدتم عزجلا اهيف تبج ةلیلو
 مظسلا نم "الیذا بعما فیسلاب

 قرغ یدلارص ىف ناریح مجتلاو
 ملعل اک لیلا ناسلیط ىف قببلاو
 هله اب یجنز لیلا اه

 مدي هل اناا
 .ارعشوابدا سلدنا(س دج وبا) ۱ هل لا

 نا نیدلا ناسل روپشمو ندنس

 .او) هدنحم را ۷۰٩ بول وا ندنسهذمالت كيیطح

 تیاطخ و تماما هدارواو ؛شغودط هد (شآ یو

 لاقتنا ههطانغ یرکص ندکد تبا قلیضاق هدعب و
 یرامعشا .یدیشلوا بیطخ , رمطعا ریس فا

 : رد ددلج وا دعط5 وش «بولوا لز

 بكاوكلا ءیطبلا ليللا اهيا الا ,

 بزالا لیلب . ج ل
 ابقارم موجنلا یعرا یم قحو
 برا رثا ىلع اهنم ملاط نف

 ۵  حر كکللادبع نب ناوم ند

۹:4۹ 

 4 ۲۰ تاعوقو و .ردشلوا بیس هنعوقو راه راح

 ن با

 -وا هدنلآ یسدناموق كنهرج وا «بولوا ندنل

 لرل يج راخ نالوا هدکعرو هن رزوا كماش قره

 یرلیج زاخ .بولوا قفوم .هلغلوا رومأم هنرزوا

 - اقا هددنندم ردق یآ رب و ؛شقا ناشیر و بولغم

 - هقارب لیکو یهورع ن دیلو هداروا «هرکص ندتم

 بلاط ن یحم یحاص كناروا هل رع هنع «قد

 ! یادش ناسا هاورم .نعوطقت دمو
 هدکقیک هعح هش رزوا ما ینیدلآ ندناورم هدعب

 .ردشفل وا لف هدنخ را ۱۳۰ نکیا

 دو دع ندلا سش 1 هه هر

 با و ۱ ییاسملل فیقع نا
 یسیدنک «هدلاح ینیدلوا لناسا یردب «بولوا ند

 زونه .هد ۱۸۸ و «شعوط هدرصم هدنح را ۱

 .ردشقتا تافو هدقشمد ییا هدنشاب زرکس نوا

 کیا رب وش «ب ولوا فیطل و سیلس ا یرامثا

 رد د هلجت وا تف

 یونلاو كربه نیبام

 الس ال كهجو تایحو
 قتاف اي

 ىوجلا نم كيف تبذ دق
 یوالو بعلا . تتع

 یوللا بضق اهل ندچم فط اعع

 ندارعش ید (یناسلتنیدلافیفع مس) یردپسس
 روم ضعب هدنقح ینافو كنهجرت بحاص «بولوا

 . رد را و ی راهی رم

 لب
 دوا هاصقلا یضاق هد سوم بول وا ندن و وع

NAYتا و هدن هس ۹ «ب وغ وط هدن رات  

 ن هللادبع ا وا)

 ریهاشم ) الا ندو

 حرشرب هنس «هیفلا» روہشم كکلام نا .ردشعا
 لمم كا كنح ورش ار ٹاک ۹

 یطویس ماماو یعاج» ماما بولوا ىلوبقم كاو

 ةعقاولا ماهوالا باتک » ادعام ندن و كنه جر

 هع و رف نت هلساونع « دتعف را ناو یو وثلل

 یریسفن رب «یرثا رب یناونع « سیفللا عماج » راد
 «دعاس» هناتک یناونع « لیبست » كکلام ناو

 . رد راو ی رش ا هلس | ونع

 نن ۱ فالع نا
 .اشم بولوا یناورم لصا

 كمللاب دصضتعم ندهیسابع یافلخ .ردندارعن ره



 ن با

 ۳ دشلوا یاد

 )کا ی رات ۳۱۸

 . رد ربا وتم یرداو و ثاعوق و ضعب

 E تافو هدر شا ۰
 ِ رک وک كنس وشم وڌ تب ول وا فیط)ل تیاغ یراعشا

 AEE یسب دک رب نان وا شد نوهتید یی رلنیح

 اور ضعد « رد ر وپشم یس دیصق 3 ییدلوا شل وس

 كا ځ ہد ییعسا هر و دم ارس «هروک هب اب

 ذاحا هلیس و ی یدک ۰ب ول وا هدنقح تاذ رب یردیسا

 : رد ده دیص وا تس ییا ر وس .رذشخا

 دعزت مو انتقراف رهاب

 دقو كاوه نع كف فيكف

 دلولا ةل رتب یدنع تنکو

 ددعلا نه "هدعانل تن

 درح نم و ةرح نمد بیغلا ق اتسرعو یذالا اع درطت

 یمع نا
 نب دمت نیدلآ د وم بلاط وبا)

 ك وص كنهیسابع تغالخ (دمع

 هنس ۱ ٤ هدنفالح نامز نیصعتسم «بولوا یر زو

 هدءادغ بولوا بهذلا یضفار .ردشغا ترازو

 - وا هعرانم و نالوبع ووو هدنسهرآ رلییعش هل رلیئس

 كنید انکر رادناود و رکب وا یلغوا كنهفیلخ «هنرز

 ءندنکیدل , دا اش هرکسع یسهلحم ك رلیعیش هاب ما

 - ولع هدهو قلآ ینماقتنا كلو مه .هلغلوا ریکلد

 یوک اله «هلیلطاب ديما كنا بصذ هفیلخ رب ندرلپ

 ید یهفیلخو «قیوشتو بیغر هنطبض داد

 یتس ودرا لوغم «كرهدیا عانقا هْععلا زا یني رکسع

 وک رله هن هفیلخ 22 رابط ندک نازک ا راه ول دقت

 كن وک الهو «یتغحهلل وا اشا هدتفالخ ماقم ندنف رط

 یکحهریو هرکب وا لغوا كنهفیلخ ینیربق یدنک

 اس PASE رب هر
 فا خج یامقفو العو نایسعا والک و نوت یسیدنک

 رل وغم هدارواو ؛شمرونوک هنهاکود را كن وک اله

 یرهش بورک هدادغب ءهرکص ندک دا لتف یتسهلج

 . رد راش | ماع لید ییلاها نوش و «بیرخ و تراغ

A 

 < تب ويم ر و کح ااو ند رال وغم جد یلاخ a شا

 هب ارب ندنتب وع و تیس وام «ندنش دن وا رق

 قتل U کش

 3 ببرع نوا توعد REY كدادغي ا

"oVندنشلوا ت و هدنلئا وا یس هنس . 

 «شمربدتا شار یتشاب كنهلوک ر .بولو قیرط

 «هرکص ندقد زاب ینغجهزاب هلا لکو هنکیا هنیرزواو

 هدعب و «شمام راقیح ندنوا ردق ھر ہے یدک یحاص

 هلی تا راطخا ینیرلغا شار یتشاپ هدنل وص و

 كنشاب تح .یدیشمردنوک هدوصقم لحم ینسیدنک

 نبا 06۰
 « كئریپ هرکص ندقدوقوا یوتکم» هدهنفرط رب

 یکهدنشاب هلوک یللاوز .ندنغیدل وا شم زاب ینل ام
 ۱ ار را نادقدوفوا ىزا
 .یدشفل وا لت

 ادبع و ا) ِ

 تولبار اب | رم نا
 یا تا دنا نی دلا هاقبلا وا
 دا تعي هد هنیطنسق هر وتا یردارب تا راشم

 یرحه نرف یشرگس «بولوا تاذ وب بیس هکمرب

 ۳ بوقعب نج

 هد رلذ رط ت سابا رط و رازح و سذ و هدتلناوا

 ¢ هرکص ند دشا دیل ون هيس اس تاعوتو ق روح 17

EEردشغا تاق و هدنح رات . 

 لصوم (یدیعق رب aT e ۱ سگ نا

 کە دەر زجلا بول وا ندنساما ۰

 . ردب ورم ینیدلوا یسناپ كنسهبص ( ۶ تا هرج (

Aنا هربزح «] ۳ هل روپ تعج | رم هو داه  

 ت ۲ ادیان ےرات» (رهابلالع ن هل دبع)
 كاتک فو رعم هلیعما «دیمعلانا ۱

 . ردشعا تاق و هدنح رات VY" لوم

 e !نیسحن e ۱ لا نا

 1 ا لب شا رح + لها فلتسانم 9 «بولوا

 هب و لآ هسا يا .یدیشف وا تیقلت هایق) دبع

 یرد كنه ودلادضع «بول وا ندنلاج ر صخا كنتل ود

 یمارزولاسر تنسح لع وا ند لانکر نالوا

 .یدیشتا زارحا یدنسم وب هدنګ را ۳۲۸ .یدا

 و یلاعع ؛بولوا ید رف كن یصع هدناتک و تا

 ماتخ هابا دیع یاو یتفیدتلوا اد هلبا دی ادببع هنف
 راعشا ظفحو هدنایدا .رودا ناب یکیدلر و

 اص لوط د هدجش راثو هدع رابخاو

 یک

 . یدنا راو

 ح ود# تاغ ید قالخا «بولوا ریظنب هدب رح

 هتسخ و راریب ند رلتلع جا وقو سیرقن قحمآ .یدبا
 EN ندکدتسا ترازو هنشس ۲ ع .یدنا جام

 م كنهلودلادضع .رد دنا تافو هدنخم رات ۰

 ر هلیاونع « قاخللاو قلا »

 ییدلوا ی

 یسهرېب یخد ندنونف راسو موجو تئیه ع
 نفو هدننف كلم هراداو تایسایس هله

 : یادت کم یس مو

 .ردشقار اخ هد وسه «هد هنس | شم زاب تاک

 .ردراو ید یراعشا شعب و « رد روم یاررج



 1 ب ۳

 !ا فن آ ( لضفا و ته e 3 4 فلا ها نشافكلا 7 ۹
 شغل وا هی رب و میلعت ندنف رط یردب «بولوا لغوا

 روما كنیدلا نکر ؛بوع هنر هدنتافو .هلعلوا
 (نیتسافکلاوذ) ؛نوهکیدتا هرادا ینسهیلق و هیفیس

 دضع یرللغوا «هرکص ندننافو كندلانکر .یدیش

 وا اقا هدن رازو ادتا ندنف رط هل ودل ادب ومو هل و دا 1

 خم دک قرا هرداصم یک الما ه دود هد هسا شغل ۹

 وقع عاونا نوا كلیوس یتسهم وتکم لاوما د

 . ردشغلوا مادعا هللا ۱
 رد د راع هلج هعطق وس «ب ول وا 1

 انل اهولخو اهنع اولحر انلبق سأنا ایدلا نکس
 اندصب موقل اهیلو اول زن دق اک اهانل زتو

 نساحاوا یدلافرش) ]
 (یراصنا نیتلا

 «هدلاح ینب دل وا لة وکح ی رد ءب ول وا ندارعش «

 ك رعس . ردشع وط هدقشمد هدنح رات ۵ ٩ یدک 1

 9 خب راتو تایداو ریظس هدنس هفلتحم عا وا 3

 هدنفح یذ كنساسور قشمد .یدا رهام هدمولع "

 شلیوس هدیصق رب لصفم هلی ا ونع » اعالاضا رقم» 1

 - وا قت هنع ندنف رط یوا نیدلاح الص ندنغیدل وا 3

 ینیدل آ ها ح دم ینیکتغط یحاص كنارواو یھ 1

 راج یارجا :یرهالپوط غلبم یلیخ رب ندرلءهزاچ "
 كماش ءهکص ندناق و تنبدلاحالص .یدیشمالشاب

 داتا

 نب ىلع
 كنهجرل

 اشو یّشمو بیدا ید و

 و قوش نالوا هننطوو ینقاشم كرو ینتساحم |

 «قرء زای شفت او "هدیصق روبشم نالوا روصم نق ۱

 هدعاسم هنسعا لوخد هماش لکعا عدقت هلداع كم "

 ءمزراوخ «ناسارخ «قارع «هرب رح هدعب و شغل وا 3

 ندکدتیا تحایسر ردق هناتسدنهو هع رب اءاروام

 -رح هداعلاقوف هدب دنع راکا ءهلد وع هماش ءهرکص "

 رخاوا كمظعم كلم تح «یرهلوا لئان هرابتعاو تم
 یرازو دنسم هدنتنطلس یادتا لیصان كلم هلیتتطلس

 -وا لع ندنفرط فرشا كلم هدع .یدیشعا زارحا

 هدنګ را 1۳۰و ؟شم رک هدن) نع ییرعةیقش «یرهنل ۱

 هل اونع رها یصتخحم » راد هتل . ردشعا تافو ۱

 .ردراو نیلأت رب هلسیعسا « یزر علا را هو یرنا رپ
 هعطق وش ینیدلوا شلنوس نکردیک هیفن ندقشمد

 : ردد رامشا هلج

 ن با ۱
 اقبرس الو اسنذ فرتقی ةقلاخا م دعبا مالعق

 اقدص نم ,لک قن ناک نا مج دالب نم ْنْذّولا اوفنا

 (ییانکدجم نب دجا رفعح وا)

 ا نیت سا شاع نا

 هد ٩۷۹ و ؛شغوط هدهیسیم هدنخم رات ۵۵۲ بول

 ندکدتبا تماقا هدماشو زاعح تدمرب «هلتلحر هقرش

 هدن رلخ را ۲ ۸و «تد وع هسلدنا هد ۷ «هرکص

 كت ریرح . ردضشعا تافو 1 رهلک ىع هنرازوک

 راس و ضعي هنن راعشا

 E E نب رکیونا»]

 مساق ب لیعاعسا لع وا)

 - وا ناص ربهاشم (لاقلا

 . رد راو یرامشا

 نودع نا
 دام د هد رعشو تفلو عبا هنبهذم نوبرصب «بول

 هب و-.طق «یزراخابرزپ وا ءد رد نیا .یدنا ره

 وص :یدیتشعا,ذحا ندا یا کوش و و

 «بولوا ینافیلأت قوح رب” قلعتم هنایداو تغلو
 >“ عرابلا » « امالا » 2 نود ران هتل ی راها

 اتو لبالاق باتک» «دودماو روصقلاباتک»

 « امایشو لیطاو ناسنالالح یف باتک» ««اهح

 :« ناسرفلالئاقم باتک » .«تلعفاو تلعف باتک»

 مات « ع رابلا » ند رن و .« تاقلعلا دناصقلاح رش «

 بنر هلا اده فورحو بکر ندقرو ۵۰۰۰ یرثا

 هدرا ۲۸۸ هجرت بحاص .ردیاتک تفلرب لیکم
 .هشالوط قارعو هررح هدعب «بوغ وط هد رکب رايد

 هدعب و شل وا لخاد هدادغ هدنح را ۳۰۳ «قر

 ۲,۲۰۵ :تودک کوک «نوحما ثیدح عاقسا

 هداروا نیکد هنسهنس ۳۲۸ «هاند وع هدادغب هدنخ ر

 -واو ؛شقیا تمزع هسلدنا هد روکذم ے7 «بولاق
 ندنف رط یوا نج رادع یصات نانو کلم كنار

 نط ول هد هبط رق و ؛شمروک ےظعتو تم رح هداعلاقوف

 سیردنو «كرهدا تب هلیسا رعش وابدا سلدنا بالا

 هداروا هدنح را ۳۵۲۰ ءیرهلوا لوغشم هلا هدافاو

 . ردشعا تافو

 دنا ( س ماع وا حالا) ) . ۰

 و RE نوشیع نیا
 دیالق » یراعشا ضع «بولوا ندنسابدا لئاوا

 یراق لا و نو شر نایعملا
 A ینیق ناتاخ ن ت ی E) روک ذم تاتک نالوا ۱

 : ردن دنسهعطق ر ینیدلوا شم زاب



 ن با
 هقح كرب تيفو ولو بک

 ساطرق مقر ىلع یک ترصتقا امل
 نرداس و طلا طلا نع تباثو

 یساریعاروط و یسع لبع اروطف

 (لالهلا س نایفس دمت وا)

 ےکا
 هم رکم ۳ و للاح ینیدل وا لهف وک لصانع «ب ول

 صوص)لعو هد ریسه و تیدح و ؛شعا تماقا هد

 | هتیع نا
 وا ا هدد..> رد ی

 وا یحاص لوط دب هدا ریسقل یه وہ ثیداحا

 .ردشعا تیاورو لقن فیرش ثیدح ۷۰۰۰ بول

 هرآ وروق «بولوا تاذ رب خاصو قتمو دهاز
 ندا رویش یا شی وا

 .ردراو یسهنایک> لاوفا قوح ك ندللیبق
 هظعومو تعصن

۱۰۷ 
 ثاذ و هدهکم هد ۱۹۸ بوغوط هدهفوک هدنخ رات

 ف كنو

 . رد هج ر ر تحاص یراروپم

 بول وا لغوا نوا لنت رد . ردشع

 كلا رک «یدبا ندنب دحم

 سس تراش ار و مدآ ها را د ید رد رکید

 [ . هل ر وب تعحارم جد هسهدام € هننمع ل مکح «|

 ی ی ام نا هو ۰ ۰ ر) ۶ ( ۰

 ندنسا رعس و اب دا ریهاشم تكماش ۰

 تاقو هد ۷۲۳۷ و «شعوط هدنګ رات 1۱۸۰ بول وا

 یسهاخ. بول وا ندن اها هح ودم فاصوا .ردشعا

 ؛ ردن دن راعسا دلج تیب ییاوش .يدا الضفو الع عم

 دوسح باغ یذلاو انع تبغ دقل

 دوش لاد نم ترتخا ام لع تناو

 اكلك كدعب دعب الع انلاح

 دوققم رتسساا الخام یش لک هب

 ید )غا ن ىلع ن هلادبع نیدلالاج ) یلغواو

 . رلیدنا ِ رعس و ابدا

 ن ها ربا e س رہدا)

 (یناردنکسا TE باشا نا

 ؛شعوط هدروک ذه رهش ساک هلفغ و یرظا

 درع ندلا لاج نالوا رظات هلا وما رصد هدجد و

 هدنفرظ تدم زآ «قرهنلوا بلج ههرهاق ندنفرط

 - راضف تامو شل وا ی ڊاک ناود كقوق رب ر ,ه ال كالم

 نوت اما E كلام هرکص نبش :اف و كلا

 ندلارذف یردارب ‹«قرهلآ هنیلا ی ود روما 8

 < بصذ هب رازو «هبلح نده ردنکسا ید یدح ام

 لود ببصانم نوت و ۲

"oY 

 | و .یدرلاشغا مسش هد رانب

 ن با

 املا و قوف : رادعقاو : ذ وش و ® لا وما هدهرص

 هلا نوت یرومآ قتفو قتر «كرەدىا تاک

 ۔ار ءےطاقسا یربصات كلم قله رآ ر یتحو تا

 ۱ ا یر وضتم كلم یرد
 ناود كف وقر .یدیشعا هداعا هنتم یرصات كم

 Ig دادن شا EG 3 تقو یییدل وا یک

 ۲ ۱ ا دم دیس نوا کس
 «بودا تافو هدنس هنس ۸ ندهم راو هنشاب

 نفد هلالآ رب یلهنطنط هدنروص شههلروک للثم

 . ردشف وا

E 

 هر ا نا
 یفرتش ءهرکض ندکدتیا ت رپش هدنیلهاح تقو

 دمی لرد ماش اف دو «شاوا فرتشم هلمالسا

 (هضر) قو راف رج ترضح .ردشایوس رعغ مالسالا

 هلیسهدناموق یردار و سباح ن عرقا هدنامز

 - وب هدننایم رکسع نانلوا قوس هناج زوج و ناقلاط
 هدنقح مالسا ندهاج نالوا دیبش هداروا لغف

 تر شنا و قوس هنر ر لصاقم
 ا

 تاهتسا اذا باعسلا نرم قس

 ناجزو-اب ةيتف عراصم

 طوخ قاتسد نم نیرصقلا ىلا
 ناعرق الل كانه مه دابا

 ۱, تعزع, ۱ توک ( نا یاهو

AS ELS GND PEON e ن ىلع ن دم نب 9 قیرثلا نا 
 ن دمصلا دبع نب هالادبع

 «بولوا ندنساب رفا هيسابع یافلخ ( هلاب یدتبلا

 داملا یوف لا یندعا سیر كننامز هددادخب
 5 بهار ) «ندنه دل وا فصثم هاب ا | وقت و ده ز

 هدنح را 1۵6 .یدیشلو تربش هلیبقل ( سابعلا

 . ردشعا تاف و هدنشات ٩ ۵ و

 سما «لازع خار قود وبا »] | لا

 ميهاربا «لارغ نب هلودلا لازغل ى
 9 تعحارم هن رهدام «لاءع ن دعو یطحاص

 میها ربا ن دم 4 ادبع وا (

 وا لیلضا نع ( لیشا

 اصنا س وا ۷ اد نالوا ندا ۱ نا ة رب رح

 هد هیلیشا هدنرلح رات "۲۳۰ «بولوا ندندالوا یر

2 

 ۱ نصع نا



a ETو  E 
 او 5 2 0

 7 زار و ۹

r ۳999 ۳  

۱ 

 و تا رحم 6 WM رارتا ضعي و

 رب ید هدنقح
 ملص ى

 دارا شک ۷۳ .زدر واول

 .ردشعا تافو هدسدقم تی هدنرخ

 ةنسهدام « سراف - دجا 9 سم

 0 ۱ یراف نا
 ایک (لع ن : 3 رد

 ی ر ۱ ضرافلا نا 7

 لاج لصا نع یردب «بولوا تاذ رب ندمللا ۱
 هد رهاق هدنح رات 7 یسدنک «هدلاح ییداوا

 ندقدلوا رواج هدشرش مرح تدم رب و ؛شغوط

e. ۱موادم هد ره زا عماج هل دوع ہر صم  

 الصا هنتي 4رباکا ؛بولوا تدابعو :الص

 ندهسیکو «راچاق ندن رلیدنک هکلبو نما تاعتلا

 هدنوصتو تقیقحو هيد مولع .یدیا زالآ یشرب

 «بولوا نددذح بابرا ءربارب هلغلوا نافرع رح ر
 . رد روبشم یتاماقمو تامارک و یلاوحا تاک ضعب
 .صقو رامشا قلعتم هبه ونعم تالاکو هیفوص قیاقح

 یناوید بتم بول وا غیلپو e تياغو قوح یدک
 ا er هدرا r ٴهديصق رب : زد راو |

 اداو الع کا ییداصقو یتناود .ردروپشم ۱

 نسح عیش یلکم دكا كرلحرش وب .ردراشقا حرش
 قوح رب ید هنس « هیات » .ردیحرش كل رو
 ید یاج نجرلادبع االوم یتح «بولیزای رلحرش
 "هدیصق كنيناغرف . ردشم زای ینحرمش هرابعلا یسراف _

 ضرافلا نا .ردعوبطم یرش نالوا ههروکحذم

 یسهرت «بودنا لاسح را هدهرقاق هد را ۲
 . ردهاکترایز

 صع نب دم هلادبع وا و ۱

 ّ 3 تن 2 راخقلا نا

4 ER Vo ا 

 ۸ . رد راو اهد تاذر یهبطرق

 4۱٩ .یدا فقاو ید هع رداوو راعشا بول

ب ها دبع وا ) یهقلام بس .ردشعا تافو هدنخ رات :
 ن

 هدنمسإ ( راغقلا نب رگنب دم هللا دبع و |) س .ردشتا

 | -وا هوعدلا باج

۳ 

5 
 ل

 - ال و حرا E عاش رب هدنمسا ( راخغلا

۳, 

 دیالق » هعطق وش .بویلوا مولعم یافو و تد
 :ردندن راعشا هلج نلیروک هد « نایقعلا

 ابصلا ىف قرافلا بيش رکذتسما

 نصغلا ىف عملا روتلا ركي لهو
 قرقم بیث دجلا بالط ننظا

E REN bb 

 نسححا وبا فا رنح نیا »] | تارفلا نا

 بس او باطلا وا

 ۳4 هل ر وب تعحارم هنب رهداف « تارف

 ۱ یضرفلا نا دمع نب هلادبع دم وا)
 اهقف مظاعا كسلدا (ید زا

 ۳۸۳و .تأشنو دلوت هدهبطرق بول وا ندنسابدا و
 ؛شعا ج هی رف یافا .هلتلحر هقرش هدنح ران

 نودا ییا ا معنا و علت سام هو
 8۰۳۲ هدنسهرص یراظبض هبط رق كرار رب هرکص

 « سدا ءادع را »

 رادتعف ییا هی رناونع « سلدنا ءارعش جرات »

 وا تب ییا وش . رد راو یراعشا قوح رب و یر

 ود وا ل هدنګ رات

 : ردن دد هلج

 فقاو كباب دنع اياطخلا ريسا

 فراع تنا هب امم لجو ىلع
 اهبيغ كنع بغي ل ابونذ فاح

 فثاخو جار وهف اهيف كوجريو

 باه ولادبع نی فا | هللا لضف نا تاه ۱ 7 دلا 9 اوا 53 6
 اب شهلا لات اف

 كلم هدصم بولوا یس هقوراف رع ترضح

 ؛شملوا یتاک رس كن و والق نب را

 تافو هداروا هد ۷۲۷ .ب ولی ردن وک هقشمد هلکلب

 1 ی ه دعت و

 وات

 | هللا لضف نا

 تب ولوا یردارب كنهج

 نیدلا ىع یاعلا وا)

 لا فن آ (نیدلا لاج نب

 رس كلرصاد كلم جد وب هر

  دلوا .میشیا یغالوق هدنفل رایتخا .ردشقل و یناک

 ردنا تلاکو هنسیدنک نیدلا بابش لقوا

 ضعي «ندنغيدلوا جازملا دیدح هيلا یوم «هدهسد

  ءالع لغوا رکید .هلع و هد هناشکس تالم اعم

 -اص .یدشفل وا نییعت لیکو رار هلیئس رغص نیدلا |

 .ردشا تاذ و هدنشاب ٩۳ هدنح را ۷۳۸ هجر بح

 اد دنعت

 وش .یدا تاذ رب عاشو یشنم و بیدا

 :رد دن راعشا

 هلج هع)حو



 نبت |

 قربلا ین-هنم نيا نکل قربلا ىس

 ا ا موا تقلا و

 قرشلا ىلع دشا اهيعرةب تمقف

 سابعلاوبا نیدلا بابش ) ۱ لا لضف نا
 فنآ ( نیدلایحم نب دجا :

 -صع هدنایداو اشناو رعش «بولوا لیغوا كن هج لا

 مجارتو راتو ایفارفج «یک ینیدلوا یدرف كنب

 هد رلح رات دنهو كرو لوغم صوص لعو هداوحا

 اسا هقفو ییحاس یلوط دی ید هدالرطساو تنیهو

 شوط: دقشم د هدنګ را ۰ .یدنا نوُدأم ه دیو

 كلم تفو ىليح .ردشقأ تافو هدصم هد۷ ٩ و

 لضا وف» . ردشق | تلاکو هنب ردن EST ترا

 بکم نددلح ۶ هلیناونع « رع لآ لئاضف ىف رسلا

 -اونع « راصمالاكلام ىف راصبالا كلاسم »و ناک

 راو ییاتکرب عنا تیاع ترابع نددلج كوي ۰

 . ردد وج وم هدنس هاځتک هیف وصایآ ىس ەەن رب هک «رد

 -اونع « قاتشلاهبابص» هدنقح (علص) هللالوس ر حدم

 «هرفسلاة رفس» .«ةباجتسملا ةوعدلا»و نيلأت ر هل

 « ضورلازعفن »و « رهاسلا ةطق » <( کابلا هعفد »

 بتاک) .ردراو یراعشا ماطر و یراثآ ضع ی ېک

 یردارب كىو . ردفورعم یخد هلیمسا ( قشم د

 لغوا كواو (نالضف نب يح نب ىلع نیدل "الع)
 رس هدرصم (هلنا لضف نب یل نب دم نیدلاردب)

 رد زلت ا یل

 .ردراو

 یر راعشا ضعب ید ك رلن و

 - رب انب دحاولادبع ر وصم وا) هما ن

 ندنيدعو ادا رها شم ( مه "

 ۳٩و شن وط هدلص وم هدنح رات ۰ ۱ .ب ول وا

 تاولواا جدا سهل رپ یامش از یا تا و

 5 ردن دلج وا تب وش

 تشي ىل نا بثاجعلا نمو

 معقم هيف تناو كيلا اقوه

 ںادمھ هیقف ن دجا »و ) مالسالا باش » ]تب

 [ . هل رویب تعحارم ید هنن رلهدام « یی

 ربهاشم (نشح ن ر درج رکب وب ا) 9

 مالک ع
 .یدبا یحاص لوط د با وخم و هقد لوصا و

A E هآروف نا 

 ل وغشم اردن هدقاع تدم بول وا لن اهفصا

 «بلج ندنفرط یسیلاها رو اشیا ءهرکص ندقدلوا

3 
 E با

 -واو ؛شفلوا اشنا هناخ رب هلا هسرد» رب هاو

 باتک دف رو ۰ توشارهوا هلفتصت و فلات هدار

 «بوشل وا توعد هب هن نع هرظانملا لحال .ردشمزاب

 هد ۵ 1 «قرهنلوا ےس هدل وب هدتتسد وع
. ۳ 3 1 0 

 .ردشعا تافو

 (یدرجور دج نب دج) | نا ۰

 0 هح روف نا
eوا «بولوا ندایدا ریهاشم ] ۰  

 نج ا» یلل وب ضارتعا هنب را ضعب كنينج نبا عتفلا

 «تایانک »و ( حشا یا ىلع مت او 6 لا نبا لف

 .ردراو 7 ضعبو یرارا یلناونع

 وا ند رلعدا یتلود هبوب یب N 7 - وا نا ماد ۲ لوح ِ ۲

 یکلیلاو نیووف بول ]> * بمب

 ه دنسب رعه جرات ۰۷-5 «ندنکیدمهدیا لاصعسا

 «ندنکیدتا داسف یارحا هدن رلف رط یر هل و رخ

 هرکص ندرهبراحم قاط رب یسدلاو هلا هلودلادج

 . ید رلشلوا روبع هکم رب و ییکالیلاو ناهفصا تن لک

 ( نالس نب دوم نیدلا باپش ) ی سا
 «بول وا ندنسایداو الع ماش ۰

Eتاذ و هد ۷ ۵ ۵ و ِِ هدقشمد هدنح رات  

 6 بابحالا لزاتم ۰ قاشعلا هلاقم » .ردشعا

 » حادملا یتسا یف r »۲ .« لسوتلا نسح »

 کیا وش .ردراو یراعشا ضعي و یافیلات 00 ونع

  رد دنسه دیصق لصفم ر تب

 اهماشل ها وح امالا ردبلا له

 اهماستیا هالح امالا میصلا وا

 اهدخ قوق ادامالا رانلاوا

 اهمارض بعلا بلق یفو اهانس

 (>- نجرلادبع اد دبا) ۰۱۱

 ا a وقف 2 ۱ مساقلا نا

 .یدیا تاذ رب دهازو ملاع ندن اا كکلام ماما

 «هنودلا» نالوا ندنرارهتعءا كنب رلباتک یلام هقف

 «بوغوط هدن رات ۱۳۲ . ردیبحاص كفيلأت ینا ونع

 ۱ 1 تافو هد مه هد ۲۱

 (دجا ییا نب دجا سابعلاو ا) | ص املا ن

 «بول وا ند هیعفاش هایم

 هل رد و ظعو .یدیا یاما كنتو 0

 و .ردشقا ید رلتح ایس ضعي .بولوا لوغشم

 هدس وس رط هدنح رات ۳۳۵ هدنساننا یرب ل رلتح ایس

 فاس تهذم

 «یرصتحرب هلیاونع «ةلبقلالئالد» «یاتکر یلناونع
 | «ىضاقلا بدا»هن رزوا



۳ 

 ن ب ۱ 9 1 3
f E. 

۳ 
 باتک »و یس واتف ی ست و زاد هور :

 .رد را و یرنا ییا هل رلناونع «ح اتفلا» و «تیق اولا

 دخت دا 6 E e یضاق نا یضاق نب نیدلاردب»] | یاب اف ها

 ( ىح ن دمت لاد بع وا)

 صفح یب نروس مکح هدسنوت ۱

 ىجا كني صقح کی وا تب ولوا ندا
 و ندنف رط نیفشات وبا هدعب .یدیا

 رکب وا ارخ ویو ؛شعا باستنا هدیهش نب ما 1
 ء5ا ا رخا ندسنوت ربارب هلا دیش نب یصقح _

 ًالوتقم هدنخ را ۸ ندقدشال وط تدم

 . ردشعا تافو "

eبس قابلادبع نيسحملا وبا  

 ندنیدحعو الع ریهاشم (یدادقب

 . ردیبحاص كااتک مان « خویشلا مم » .بولوا
 تافو هددادغب هد ۲۵۱ «بوغوط هدنح را ۲۹۵

 .ردشعا

 نیدلاسعم هلادبع وا) ۱

 رمهاشم (دجا نب

 هدلاوحا مارت .بولوا ندنیخ روم مظاعاو ندنیلدم

 ید هه سا ( یهذ ظنعاح ) . یدنآ یحاص یلوط د

 نددلج ۲۰ هایناونع «مالسالا رات » .ردفورعم

 ترابع نددلج :۲۰ ةن ؛ناتک ر رس گر |
 اه و فيلات رب هل یمسا « ءالبنلا خراب » 3

 « هیمالسالا لودلا» : ردرلن وش یرلهجیساب كدتافیل _

 ِتاقبط » بكر نددلح ۲ .«ءارقلا تاقبط 9

 .« تیذتملا بیهذ » :« لاج رلا ءان 9 <« ظافلا

 ۲ :«لاکلا بیذج راصتخا» هنن رزوا دلج ۳ و

 ۔اکلا» <« فارطالا باتک راصتخ۱» هترزوا دلج

 هش رزوا دلج ه :« بیهذتلا راصتخا » ۰« فُش ۱

 ناریم» هنرزوا دلج ۳ <« قببلا نئس راصتخا ۵

 ءاس الا ف هبتشلا » «« لاجرلا دقن ف لادتعالا

 .«یزولبا نب ال قیلعتلا ثیداحا میقتت» ««باسنالاو
 .« یکلا ین یعقلا» .« للا ناسا لعملا » 3

 یف ربعلا » هننرزوا دلج ۲ .«افعضلا خن یضتقلا"ت |

 دل ردتسلا راصتخ۱» هنن رزوا دلج ۲ ««ریغ نم ربخ ر

 نا خیرات سصتحم » هشرزوا دل ۰ .« ایل

 بیططا را مصتحم » هنیرزوا دلج ۲ .« رکاسع

 "| یهذ زاعاق نا

"oo ل 

 ««راکلا» ««ر واسي رات راصتخ ۱ < «ىدادغبلا

 3 0 9و

 ىلع قیفوتلا لها فیقوت » .« بحاطا نا رت
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 تی دات .6 رابدالا عرح»

 نایبتلا» ««رع ةربس ىف رها عنو ۰« قیدصلا بقانم

 نب ىلع رابخا ف بل اطلا جحف » «« ناّمع بقانم ق

 باتک راصتخا» .« خایشالا متم » «« بلاط ینا

 راصتخا» <« تولا دعبام» <« ركاسع نبالا دامجلا

 ضقن» .«ادفلا ییال نادلبلا موش راصتخ۱» .«ردبلا

 رابخا ق كراب یضق» .« هبعغ رابخا ق هبعلا

 1۱۷۲ .«یاسارلا سس یا رابخا» 6 لا ننا

 فا ع رات

 لادتعالا نا ربم» . بول وا رادتریف ك یسی تک ا كتر

 ل )ب ا دج : یا مات «لاجرلا دقن ف

 : ودعوا حط هنب ر ز وا دلح كوي ۲ هد ریش

 لها ددع ف ردبلا هلاه » 6

 . ردشع ۱ تا و هد ۷ ۸ «بوغوط هدنح

 نع .بولوا نداید رعهاشم ل دن ۰

 هدنح رات 8:۳ دنا ینبدل وا EE کس لصا

 ٩۲۰ .بولوا یحاح كن هفیلخ هددادخب و ؛شعوط

 ده دن راخشتا ةلج هعطد وش . رد ر وپشم

 کارا الا :یفارااک روس لوک
 يطور نع دعمزا دقو

 قیدص نم كها رع بلطاو مقا

 اودع ايلا تلقق

 نب هللادبع دم وا)

 ا ودسع

 اذا ريصي

 ا لسم
 وا ندو وح رهاشم (یزورلا

 هد دادغب .یدا یحاص یلوط د جد هدتغل طع :بول

 اف ات

 هد نا
۰ 

 ؛شلوا لوغشم هلسی رد ین .ب ودیا تماقا

 ی روند ندنعب دن ون یخحاق هد (روند) قلءهرآ رب و

 هد دا دهن هد رات ۲۱۳ .ردفورعم ید هلیتدسن

 یرانآ هجیلساب .ردشچا تافو هد ۲۷۱ «بوغوط

 <« ةئارقلا بادآ» .« تیدطاخ" فالت» : رد رلن وش

 ۳ ) : (ه دیبع یا لطاغ خالصا € تئاكلا بدا »

 ««ناللا عوق» .«هیقفتلا» .« ثيدحما فلتحم لبو

 <« ریغصل اوعأا عماج» 6 ريب كلا وع عماج »

 .« هوبنلا لئالد ف باتک » ۰« هرضالا تاباوطا »

 « باتکلا ناود » .« ناسنالا قلخ ىف باتک »

 باتک » .« رابخالا نویع » .«ءارعشلا تاقبط »

 «دبرشالا باتک» »¢ نآرقلاو ثیدحا بیع ع ف



 ن با
 سسلا باتک » ۰« ليلا باتک » ««ءاونالا باتک»

 .«فراعلا» .«نآرقلا تالکشم باتک» «« حادقلاو

 : رد رباد هرات نیلأت كوص و نالوا یرتا روپشم دا

 ^ ی 9 هم هم ۰ ۱۱ یا یا ینوم)
 1 کر OS 0و همادف نا

 - وا ندالع ریهاشم (دجا نب

 و 8 امد هدنص راب ۵8۱ ول
 ر جد هددادغب ‹«كرەدىأ دالبرود نوحما عامساو

 .ردشم ا تاف و هدنح را ۱۲۰ «هرکص ندتماقا تدم

 هدنایداو وعو هدل وصا و A ةو ضنا رفو فالخ

 و موخ و تيه ؛یک ینیدلوا ی حاص لوط دن

 یه راش فی اصن .یدا راو ید ره ید ا

 ل ًاسم» «ناهربلا» : رد رلن وش ې راهي اب .بول وا

 .اکلا» .« لیواتلا مذ» .« داقتعالا» .« ولعلا

 .«یشعلا لئاضف» «ءاروساع لضف » . «یلاعت هللا ف نيب

 ۱۰ رب اد هیقف «( دکشلا » ساوس ولا مذ »

 ىنغملا» هرزوا دلح

 , «ءاکیلا و ةقرلا » <« نناوقلا» ««ةدہلا» ««معنقملا»

 .« قلکلا» هرزوا دلح 6 ٤

 - ال <« نیس رقلا بسن ىف نييشلا » <« ديادملا »

 «بیرخغلا پیدالا هعنق» ««راصنالا بصن و راصنتس

 .« لالل للعلا» <« هقفلا لوصا ىف هضورا»

 نج رادبع نیدلاسعت دج وا) همادق نا

(ENدار كب هج رل افن آ  

 ES ندالع واسه E .بول وا یسهداز

 ۱۰. هربا لناوع » عنقملا « كنس ەچەع هلا ع

 هدنګ را ٩٩۹۷ .ردشمزاپ حرش ر ترابع نددلج

 . ردشع | بت ۲

 جا نس ده نیدلا س

 دع رهاشم و و و
 ر | همادق نا

 لوط دن یجد هد و ۳ «بولوا ندنیخ رومو ن

 .«قیفد نبال ماکحالاثیداحا صيخملت» .یدا ی و

E »كلام ںہا لیس حرش» ««ج ر  »» 

 راشو یاتیلاق 56۴ اا ق دک باتک

 . ردش|تاف و هدنح رات ۷ ء . رد راو ی راث | ضعب

 ای اس یار
 ۳ 0 2۸۳ هر هلا نا

 داخل قوت ه دل شدلوا ] و ۰

 شک یح . ردمدآ رب شل وب ت رش هتغالب و تحاصف

 نو وع ل رازوس نالوا روت سهو ظ وف هد هیب دا

 جاعح هروک هتیاور هرات شفا داب | ندنف رط

 قوفو ها هب ع ظخافلا هنسللاو رز نیع) فس وب
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 شم زاب هلتغالب رب هداعلا |
 ايبا 0 ١

 یلاو «بوردنوک بوئکمر
 ءشموقو هب هجرت بحاص ندنغ دمالک ۲ یا ام كن و

 هن او دک نرکد ربو ینسانعم كىوتكم هرقل انب او

 ٤ شم ربد زاب باوج ر قرەلوا غیلب اهد و هدب ولسا وا

 AEN هداعلاقوف هه روک ییاوح 9 حاجو

 AE «ك رهب رکوا یتغیدل وا هب رش نبا نارد زای

 هیصو و مدق دنا ورم نڊ ثكلادبع هدعد و ؛تلح هناي

 هدب اتم یدنک سیف نب نج رادبعآر > وم. .یدیشتا

 هلک لیلا هجرت تحاص اح «تقو ییدسا نایصع

 یو نج رادبع هدلاح N هشت كم وقم

 ها لارا هد از و یسدنک و شم وقیلآ هننايآربح
 دی رهو و هن روضح كحاعح «ب ولی وط

 رز وس يلب و را هبطخ قوج ر هد راذتما ماقم ردق

 ۳ هل ما كحاعح .ب ویا ا «هددبسا شخا دا ربا

 ES هدنګ رات ۸ قره روا نون

 «یک بقع نباو نونجمو یلیل «كنو یناهفصا بتاک

 ترابع ندصخت رب موهوم «بویلوا یدوجو
 ,روندنآ ما ربلا یتفیدل وا

 هسدنهو هدبط ( س دیعس وا)

 a هیضایر مولع 3 هفرف نا

 كهللا نیدل قا لندن : ویطاف «بولوا تاذ ر رهام

 ندهلاراشم یهورک رکسع .یدرونل و هدنتمدخ

 دانا تل آ هنلتف كن و .هلکتسیا ینلتف كنسح ییغوا
 | وب لا سر هجر بحاضت رقم نالوا
 . ردشل وا مادعا ندنفرط هلا نیدل ظفاح

 دعا وبا نيالا ی :یضاق) ۱ ۹ نا
N,اشم (زبرعلادبع نب نج رادبع  

 تمدخ كني وا نیدلا حالص «بولوا نداتک ریه

 لتق هداکع هدنګ را ۵۸5 «نکیا مدختسم هدننانک

 نبا هی راسیق) یک هدرمصم

 .ردنوسنم هنمان كنو یسهبصق (شیرف

 دا نفد هدسدقو

Nع نیت ۱ اا صاف )  

E ۱ a نا 

 ۔هد اعلا ق وف ترام یکهددل و راهتکن فیطل تیافو

 هدرداون بنک قئاطلو ثاکن «بولوا روپشم هلیس

 بوسنم هیلهم دمت وا ریزو . رد روپشم و روطسم

 هدنګ رات ۳۹۷ .یدیشغل ول هد رلقلیضاف ضعب .یدا

 در دشعا تاف و هدنشاب 1٥



 ن با 3 نی )

 ارزو سلدنا ( س رکب وا ار سا
 دال » یتیدل وا ندنسایداو نامزق نا 9

 .هسیا روک ذم یراعشا ضعب و روطسم هد « نابقعلا
 ره .ردشماغفلوا رکذ یافو و تدالو خیر مد

 شفل و تایحرب هدنلئاوا یرحه نرق یعتتلآ هدلاح

 . رویلیشالک [ ینیدلوا
 ریهاشم ( یدادغب س د وعسم ) ۳ 3

 «بولوا ندمالسا یابطا سلا نا

 تمدخ لصعتس نالوا یربخا كن هیسابع یافلخ _

 ET E هرکص ندنسهعو و لوغم . یدآ هدنت ابط :

 ۰ رد ورم یبدمشیح ردق هننافو بو اپق

 خیاشم EEN ( ساقلا وبا) ا یشق نا 1

 تایدا «بولوا ن
 اوتو نادم :یدا یاس ول ۱ ,دنفلوآ]

 كرهدا لیکشت هقرف رب هل یما ( نیطیارم) ندنعب

 هدهرص وا «هدهسیا شقسیا قمشیراق هب هیسایس روما

 یسدنک «ندنکیدتا طبض یسدنا لود نیدحوم

 ؛شلوا روبج هکمرس وک تیعبت هنندحوم ید |

 نادیم یسهمز نطنارم هرکص ندننافو كنسدنکو

 اص [ .تعحارم هتشهدام «نطنارمق] .رد 8
 هيب اونع « نیلعنلا ملخ » قلعتم هفوصت كنهجرت بح _

 ندنفرط یراتمضح رک | عش هک ءردراو قیلاترپ
 .ردشف وا حرش

 ندلاد وم هللادبع وا ) “ا

 ا (ییع ۳۹ ۱ 3
 هدننامز كبللآ ندلّرتسا هقیل .بولوآ ناار ق

 - ردن وک هنادمه هل رافش هدر قوس هاشمزراوخ
 كا یتسهلماعم یسیلاو رب كن هفيلخ هتسیدنک كره ۱

 یرکص ندقدلو ع وقو هعزانم هدنرانب ندنکیدتسیا

 راسو ناساروخ ؛قرهنازق یتبنماو هجون رص

 یلاوحا دراروا «هلکلردنوک هتسرافرط ناریآ
 .ریکف رطو بابحا هدننب یلاها ناربتعم و «ندکدنرکوا "

 یهفیلخ «هلتدوع هدادغب هرکص ندکدتا ادیپ را |

 هنتلآ یسهرادا یدنک هبیرغوط ندیغوط یزاریوآ
 رومأم یسیدنک هشيا و .ندنکیدتا عاسا هفلآ ۱

 فاوط راسو هلهاش زراوخ هد.دم تذم ءبولوا

 كنهفيلخ یرارب قوح رب .كردیا ه رام هط ولو

 ۲ ۵3٩۲ «هرکتص ندقدلآ هتسهراداو مکح هرتاق

 هرکص نوک شب نواو :شعا تانو هدناده هدنشر "

 ن با ۷

 یهجر بحاص دا طیض یادم هاش زراوخ

 هد را فا حطق نشا «جارخالاب ندن رازم

 .یدشم ردن وک همزراوخ یک شمریدل وا

eنر ء ن نایلس  

 0 ,El 9 ۱ راصقلا نا
 بتاک صوصخلا ىلعو هدنقح .ردراو یراهتس ضعب

 ضعب راد هن رلهقشاعم نالوا هلیس ه راج كنیرولب
 . ردلوقنم رداوت و تایاکح

 (سرکب وا نترازولاوذ)

 یرسه نرق یتلآ كسلدنا
 لئاسر ضع «بولوا ندنسارزو و باتک یلئاوا
 دو وطسم هد « نایقعلا 98 9 اوت ی ساب

 ۱ هربصملا نا

E E i ۰تبضق نا دمع ۳ هل ادبع كتا  ANE 
 نیرخاتم (یزاعح ل ا ۰

 ه دنقح (علص) ین ج دم بول وا لند ع یارعس

 راس و هیس « هیلاد (E چیدلوا شل وس

 تاف و هدنح رات ?N . ردشل وب تریش هل راعشا

 كنس هدیصق روک ذم . رد را و ییاود تنم . ردشعا

 دورز بهم نم رشت الها
 دوهلا یتشاعلا داوف ات

 ترجقف قیقعلا ربخ اذش یورو
 یدودخ قو عمدلا ن ربع هنم

 نیما ےس و «حرش ییهدیصق وب یایرع ناقع ےس
 . ردشعا سبمح ی دنح

 - وا ندایدا ربهاشم (یدعس

 . رد د و دعم ندّهعا ۱99 ۳ صوص | ىلع بول

 - وط هدنس هطآ E ییعب) هیلقص هدنخح رات هک

 ج نریم "یدابا كنهروک دم "هرب رج «بوع

 هدا روا هدنح رات 6۱ ۰ بل رعه ه سوم دن رزوآ

 باتک»و « لاعفالا باتک» راد هتغل .ردشعا تاف و

 یرب «یک ینیدلوا نبلأت کیا هاب رلناونع «ءامسالا ینا
 «ةررطا ءارهش رعش نم راتخلا ىف هربطخا :ردلا »

ENSسلدنا هلیناونع « 2 3 شوید  

 رادنهف ییا عماج ینلاوحا جارت و راعشا كنسارعش
 . ردق وح جد یسهشار راعسا . رد راو فرا

 1 ۱ ۲ للا 1 ۰ ۰

 نا و ناطملا نا
 - اس یاهقف ریهاشم (یدادغ ۰

 ؛شلوا لوغشم هل رد هددادغ «بولوا ند هپعف
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 ن با

 ۳۰۹ یانو ردم زاب باتک جاق رب قلعتم ههقف و

 :ردشل وا 9 هدنح رات

 ( لصف نب لا 2 همه مساقلا وا) ناطملا نب

 عن شا رعشس 1 ك داد

 هدا ل رهو فاطل و هد وحشه صوصلا ىلع 9

 . رد ریظنی
 هل عاش ما (صی صیح) .یدا راو یاشاو فوقو
 هدنخح را ۷۷ .ردرورشم یرلتاجاپمو یرلارجام

 تس ییا وش .ردشعا ثافو هد ۵۵۸ «بوغوط

 ۱ یر زاها
 ها صیب صیح نا دادغب لها اب

 دلبلا ىف یزغلا هتیسکا ةلعقب
 هعجاشت یدا یذلا نابجلا وه

 دلجلاو شطبلا فیعض یرج ىلع

ا وح «] ۱ دلو نا
 هه دام 6 دنطف ست س

 A تعحام

 یطفف ی نیدلا لاج » طم #4

 ۲ ست تعحام ا ا

 ن هلل اصن ی وا) | سقالق نا

 (یرهزالا یمغللا س ها دبع

 ) صا یضاق) «بولوا ندنسارعس رب هاشم صسص#ه

 جد هشدح اع .ردراو یاود بت

 «بولوا لزوک تیاغ یراعسا . ردقف و رعم جد هلیبقل

 .اعشا راسو تایلزغو یرهدیصق هدنقح رباکا حدم

 هدن راوح هب ردنکسا هدنح رات or . رد راو یر

 تحایس هنع هد ۵ 1۵ و « هن هیلقص هد ۵ ۳ «ب وغوط

 «هرزوا تا تد وع ه سهره نده لقص .یدیشتا

 «بولیت وط هب هب وط رف «هدلاح ییدنب هب یک نیشیق

 یسهطآ الس هت بیس < راکزور

 رخ یک کیدشب ید هدنند وع ندن 1 < «یک ینیدلوا

 قالبح هنع «بولتروق كل رهزو ‹4غلرىق هد کا

 مآ EE E اش

 هه دیص نالوا هدنقح هعق و ییا 9 . یدشعا تد وع

 .دبص باذیع دل یصم هدنح را ۵ ۷ ه رد ر وهشم یر

 ه دنقدح هب راج هايس ر کید وس ردنا تافو و دنس

 :رددنراعشسا لج یسهعطق وس نالوا

 نعم ءاضیب یهو ءادوس بر
 روفاعلا اهدشع كسلا قان

 انلا هیسع نویعلا بح لثم

 روت ونقاتفاو اداونس زوم
 و

 ن (دجع ن.دجا سابعلا وا) هتاف نا

 دش رلا « «بول وا ندنسایدا ۰

 N تاق و ةد راد N ۰ ردیبح

 3 ن ب 3 9۸

 زر 11 ۰

 كن راعشا «بول وا ندنس ینوبامل نا

 زیرع .ردروپشم هلی راهم ی هدنابدشنو هلیتفاط)

 لئاوا كندیبع رهاظو «ج دم یلاجر كلندیبع

 ۔اعشا ةلج تب ییا رب وش . ردشغا تاذو هدنتنطلس
 در

 انا لو نم الا هونخالو
 جلد فصن نع مغلا هنم قرش
 ۱ هعاعش نم یرتشلانود لاح دقو

 حرجدتلا قسیئزلا لثک ضیمو
 اهایل رخاوا ىف ایرتلا ناک

 ےب رهز قوق درو ةيحت

 یسیع نب دجا نیدلا (OS املا با

Jندهیعفاش ءاهقف ( ییالقسعلا ی ۰  

 نالوا راد هعورف كن زاربش قاعما وا «بولوا
 ,لوص ولا ج۵ » و حرش ییاتک یناونع « هیبنتلا»
 9 فیلأت باتک رب هلی ا ونع Rt ف

 ادا (ىلع نب نسح ها دبسع وب ۱) نا

 وا ی حاص ایس بول وا ندارعش و ْم

 . رد ر وپشم هلا هل اس ر ینیدل وا شم زاب چ

 ا یتزام ج نب مکح ) ی ۰ |

O,۱5  
  «بول وا ندارعش ریهاشم نشیتش هدنطسا وا ی رعه

 دیلو نب
 - روهشم یرلارجامو یراناجامم هل عاش مان یراصنا
 : ردب راعشا ةهلج دوی طو وش .رد

 اعتتمارو موتلا راطا نم الع ليو
 اعحو هعاجوا لع یلق دازو

 ارس ههجو یف یر یغا طظ
 اعطس هروت ام اذا نويعلا یشغی

  . ردشماش هدارواو «شغوط هد هرصا

 ندنسابطا رسهاشم الص

 ی ی 0 | نیسوف نا
 لع د را ق ةلاقم » ادتهالادعبم و ؛شقا ادتها هدعب

 ,ردشم زاي باتک رب هلیاونع « ۳

 یرد (رع نپ دم 0

 a ا 0 | هطوقلا نب

 تایداو تعل .ردشتا تأشنو دل وت هد هبط رق

 یحاص یلوط دب هدرابخاو راتو هدهتنو ثیدحو
 هلیس هبحم راد لاوحا كسلدا صوصلا لعو .یدا

 .یدا راو یا فوقو هنلاوحا كنسارعشو الع

 " «دودماو روصقلا باتک » و <« لاعفالا فيراصت »

 یراعشا ضعب هل راثآ راسو ییاتک ییا هابرلناونع

 . ردشعا تافو هد هبط رق NEY . رد راو



 | سیق نا
 [ .هلرویب تعج

 ” | ارسیقلا نا

 ن رفت
 - ارم هنیراهدام هراسو « سیق

 او نیا
 ندنن دم ریهاشم (ی

TY E 2؛شعوط هدس دم تب هدنخح را  

 ماش «زاعح «هلدصقم هفرش ثیداحا عاقتسا و
 هدنذم تدم هرافرط رام و ناسا رخ «سراف ءیصم

 سیردتو «تماقا رایتخا هدناده .هرکعص ندتحایس

 : ردرلن وش ینافیلأت هسا . ردشعا لاغتشا هلفینصتو _

 ‹«« نطق رادل بئارغلا فارطا» .«هتسلا بتکلافارطا# _

 لزوکو یراثآ ضعب راد هفوصت .«باسنالا باتک»

 هدنند وعندعح ءهدنح رات ۵ ۰۷ . رد راوخد یراعشا

 رهاط هعرزوا) ىلغوا س .ردشخا تافو هددادغب

 كنبردب «بولوا ندیدم ید ( ینارسیقلا نیا "
 هدن را ٥٩٩ و «سیردت هدنادمه هرکص ندننافو

 .ردشخا تافو

 ارىسملا نا
 ترطح 9 نب 4 کت

 هد رات Y۸ «بولوا ندنلسن كدلو نب دلاح

 .ردشعا تافو هدقشمد هد ۵4۸ و «شعوط هداکع

 یحاص لوط 3 هدناب دا بول وا ندارعش رسهاشم

 ۔اعشا .ردشا تقپس یرلارحام هل ا ربخلا نیا عاش

 یاود بن ص بول وا فیطلو سیلس تیاغ یر

 شلیوس هدنقح یتغم رب لزوک كم یسس . ردراو

 :ردندن راعشا ٌهلج هعطق وش شدلوا

 ةنا قاشعلا فصنا ول هللاو

 اوناصامو اوزع اب اهنم كودق
 مسل اج ق یفت نيخ تنا ام
 ناصغا موقلاو ابصلا مسسنالا

 هیات ةقبطو ندءار | رثک نا
 هدنح را 6 ه «بولوا ندنتیعبات ِ ۰

 .ردشع | تافو هد ۱۳۲۰ و «شغنوط هدهمرکم کم

 [.هل روپ تفحام ید هنسهدام «ادقلا وا»] تب

 ]جک تا (یروند دجا ن E یضاق)
 ؟شعتا وا هلا هدافاو سيرد هدروند نالوا یتطو

 بول وا ندنسهعا هرعف اس

 نب |
 ةفناط هیطالم ( س ماس ونا) ۱ )ورا

 كولم بولوا ندنسهیوقعی ) * .
 .یدیا یعدنو ییبط كدابقیک نیدلا ءالع ندهیف وس

 تیلاراشم راو ولو ی بت هد یط
 «ندنشدلوا رهظم هشافتلاو تبح رظن هداعلاقوف

 هدنساننا رفس نوکرب تح .یدزالربآ ندنناب الصا

 هیلاراشم .ندنفیدلوا شمهقیک هدنتیعم كنب دلاءالع

 بحاص قج آو ؛شقسیا كرءردنوک مدآ صوصح
 یسربا .بویمهلوا لصاو نوک نانلوا راظتنا هجرت

 -وک ییرارمغا كنسیدنفا «ییالوط ندنکیدنیک نوک
 .ردشعا تافو «بوحا رهز ندنتیس وب ام «دح ر

 ( قاعا نننسح دجا وا)

 و ند ویعیبط ریهاشم ۱ تینرکن
 هفسالف .یدا راو قوقو خد هنایداو مالک لع

 قوح كب راد هنایعیبطو هفسلف «بولوا میان هنبهذم
 - هدر رب یشراق ههرق نی تباث .یدشموقوا رلباتک

 رب هلیاونع « عاوبالا و سانحالا ف هلاقم» «ىس

 -دلوا جاق تعاس نزود وک لوا ندعاقتراو یرتا

 نا .ردراو ناک ر هدنقح یوصا قمالک ا یتغی

 رکذ هدنسهرص یسابطا هریزج و قارع هعبیصا ینا

 . رویا نایب ینتافو و تدالو می را ى تودا

 ءالع ن ۳ نا را
 ظافح رب هاشم كن هف وک

EEEیبصو و «تان و هدنح را ۳  

 . رده وا نقد یراب ات" دن رز وا

 ربهاشم یرحه نرف ی | اروزک نبا

 هد دادغب بول وا ندنساطا

 . ردشهاشساب

 . ردن دنسه ر وهشم

 | ابارکشک نا

 ىج دب كماش (دمع نب ىلع) ۱ سالکلا نا
 ندنسارعشو ابدایرعهنرق

 یراعشا قاطر و ییاعومتو تاقیلعت ضعب «بولوا

 یابطا یرعه نرق ید رد

 . ردشع | تاذ و هدنخ رات ۷ ۰۳ .رد راو

 بول وا ندشاسن ربهاشم 5

 «ه ره هدلګ وب . یدیا یحاص یلوط دب هدانا لع

 یک ینیدلوا ینیلأترب روهشم و لوبقم تاغ هلس ا ونع |

 راد هبقف .ردشخا تاذو الوتقم هدنځرات ٤۰٩ و"

 .ردراو قیلأت جاق رب 1
 یرهجیاساب «بولوا قوح ید یس اس تافینصت

 فلح » ««هعازخ و بلطملادبع یلح » :ردرلن وش



 ن با

 ««تارفانلا باتک » ««بلک و يت فلح» <« لوضفلا

 باتک » «نالیع سيق لئاصف» ۰« شي رقلا تاتو »

 « یکلا باتک » 6 هعب ر تانوب» «« تادرولا

 باقلا» :«مالسالاو هیلهاما ق هدلوو یصقلا یقرش»

 « « بلاثلا بانک » «« نیلا بالا » ۰6 شیرف

 ؛«ادایز ةيواعم اعدا باک » :« لفاونلا باتک»

 ن دايز رابخا »

 دل ولم باک » ۰« تایناعلا باتک» .« تا رحاشلا

 قازنذا باتک » ؛« هدنک كولم باتک » «« فئاوطلا

 باتک» <(« د زالا قیرش باتک» >¢ دراز دلو

 -ددع ۱.۵ ۶ یافیلأث جو ااو «سدحو ممط

 باتک» 6 شی رق عئانص » « ها

 لش مداسنا اع یرارویش» كا بولوا هدایز ند
 راد هانا هش هلا «هریج» روکحذم نایلوا

 نومأم و یراربا لناونسع « رحولا»و « لار »

 شم زا همان تیک
 « ىك ولملا باستکل ا یو دا فیلأت هنمان كنیکمرب

 ۳۰ رد رد هیاسنا یسهلج هک رد رپ اتک لناونع

 . ردشعا تافو هدنخ رات

 (فسو ن بوثع ج رفلاوا) ۰

 یلنایرزو ۳ ا ساک نا

 ۳۳۱ یا بهذلاید وہ «ب ول وا ید ادغب لصانع

 رفعح 9 »¢ د رفلا « یتیدلوا

 روفاک «كرهدیا تلحر هرصم رارب هلل ردن هدنخګ رات

 هل استبا هنس دنک هدع و هنلاجر ضع كن دیشحا

 داور .یدیشلوا رومأم هنتاتکو هنسهیاسح روما

 .ردشلوا فرشم هلمالسا فرش هدهرص وا هروک

 نل رفعح لضفلاوا یریزو .هدشافو كروفاک هدعب

 «ندنفب دل وایدسح و ضرع هل هج رب بح ابص اتاذ كنا رف

 لاوما

 كرهریو توشر «ندنغیدل وا شا باستکا هریک

 6 نا دا شما سدح یس دنک

 «نکر دیک هب رغم هل روق و "شعر روق دک

 تسار هبیدیبع زعم نالوا هدکلک هک | طبض یرصم

 -رقمو لاج را كزعمو ؛شقعا تدوع هدنتیعم كل ردلک

 بسک رادتفاو ذوف هداعلاقوف «بول وا ندنندب

 ۳1۸ EES دل زب ع غوا ك زهعف ۵ رکص ندک دا

 راد .ردشما زا رحم سارا و اتش هدنح رات

 قیجآ هبوع یتمث ناوخ ؛بولوا اهقنو الع عج
 «بودنا بئاع ییهحوت ك زب رع هدنح رات ۳ .یدا

 ماقمو قالطا م رکص هنس رب :هدهسا شغل وا سيج

 .ردشعاتاف و هدنخم راد ۳۸۰ و ؛شش واهد اعا هب رازو

۱ 0 1 
 لاد ۱ لاک نا دو لاک نا شا « اشا ۱ د وخاب ۰

 ۳ E ام هام «هداز

 1 ود 5 ی 1 وا) 1 ۰ نا

 بول وا ندنسا رعش دیسایع ۰

 نب یهاربا روهشم .ردشقا ثأشن و دلوت هدهفوک

 هب دا هل اف ه دنا ( ريناد ) .یدنا یساد مهدا

 كنامز یارعشو ایداو «ییدل و ۱ یسهب راچ ر هصاسو

 , رد ورمیرلق دل وا لئامكب هب ه عاشم و هثح ایم هل ريق و

 ییا وش . ردشع | تاف و هدنح رات AV MEET نا

 دل وا شلو هن رزوا یافو ك ربن اید هروک ذم تب

 : اردن دنس هب مه ر

 نکی ے كنم ناکام تلا هل كرش ال هل دا
 نزا ةدش ريغ ییمعقا اف كيف لق لوقلا نکپی نا

 -ارا ن دم هلاد ع 2 نا هک انا

 .زو ندا رعش ریهاشم (

 ان ۵ 1۱۲ و تاشو 2 هدرصم بول وا ندداه

 قلعتم ه ده ز یراعشا زنکا .ردشعآ تاف و هدنحش ر

 لح تب وس .ردراو ییاوبد تنم «هرز وا قلوا

 را
 مارغ بسعلاب قال اذا و

 قیلی بیبخاب لصولااذکف

 ۳ ۱ ۲ ر ۷ 1| ۱ ۰ ۰

 O ا وبا) ات نا
 نراع ربهاشم ( یرادقبلا « ۰

 تئارفو دحا ند ربهاشم یک د ربم و تلعت بول وا

 یک هدنرتبب و هن رابه ذم نویفوک هلا نوصب و ؛شعا

 رب هدنقح تافالتخا و .یدیشاوا فقا و هنافالتخا

 ««یناوقلا بیقلت» یک یکیدتبا فیلأت ص وصح باتک

  «باتکل | خب اصم» .«تیدطاببرغ» :«وع)اللع»

 قوم ضعب راسو ینافیئصت یناونع « نآرتلایاعم »

 هردشعا تاقف و هدنحک رات ۳۰۹۹ . رد راو یافل

 ال نا
 فا ند هیعفاش یاهقفو ندنبن دحم

 هادم «هدلاح يتيدلوا ی(روارد ور) لصانع «بول

 ۲۰۸ یتدالو .یدیشلوا یسیتفم كناروا .بت رعه
 باتک» : رالی وا عقاو هد ۸ یافوو E هی

 « هلهج فلکلا مسیالام»و « بالا عم » <« نتسلا

 . رد راو یراث آ ضعب و فيلات ح وا هاب رلنا ونع

1 

 روم ۴ Es سس ۱ | ۱۳۱ ساو ن ج و دیعس وا)

 بول وا ندنسارعشو لع ریهاشم r #ر

 تافو هد ۷۸۲و «شغعوط هدهطانع هدنخ را ۱
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  Eل بت

 یسهفیطل راعشا هلی افینصت ضعبو یس واتف روا :

 : زدند رامشا ةلج تم یا و

 قبا ام يلق نم یوه اوئخ
 اقر یوعهلل هلک یلق لاز اف

 هرات دجولایظل ف ىلصي بلقلا اوعد ا
Iقشالاوه ىلقو ىربكلا یوهلا رانق  

 -وب نر فیطالادبع نیدلاقفوم) ] دا |
J, 3وا ربهاشم (فس  

 اش تیدحو تایداو تل بول وا ندیم

 .یدنا رهام جد هدبط و اه

 هلکلاع 7 سدق ءصع ماش .ردشعا تافو

 هعونتم مولعو ی هد دم تدم همور دالب

 «بولواقوحك ینافینصت .ردشعا لاغتشا هیس رد
 هثدح هنن ۰« ٹیدللا بیرع» : ردرلن وش ىر ەچلشاب

 «« ةحافلا باعا ف ةحضاولا» <« د ركلا» قلعتم

 ««داعس تناب حرش » «« ماللاو فلالا پاک »

REEحرش » 6 ةو اف سخ ) >®  

 حرش» ««هی ابنلا بطل اح رش» ««ذاشباب نا ةمدقم
 و ر ٩

 ؛« ةيبط اشدح نبع را حرش» «(اشدح نیعیس

 NER ««یزا رلانیدلا رتف لعد رلا»
 «« دغالبلا نناوق » <« همادقل رعشلا دقن حرش »

 ىلع اھمالک یف باش ناو یرب نا نیب فاصنالا»

 راصتخ۱» «« نالععلاذسق » راد هوحم .« تاماقلا
 راصتخا » ؛«باسلا ةمدقم» 6« قیشر نال ةا

 رابخا» ««ناویل اباتک راصتخا » ««تابلاباتک
 درا ف ةلاقم» «« صم رابخا ق ةدافالا» ۰« رصم

 دلاقم» ۰« سفنلاق ةلاقم » ۰« ىراصللاو د ولا ىلع

 لا ف هلاقم» .« روقنقسلا ف ةلاقم » ۰« شطعلاق

 ««یهلالا و ییبطلاو قطنلاف ريبكلاعماملا» ««یهلالا
 مهجرب نوجارلا ح رش » ««ءاهز» هرزوا دلح ۰

 راصتخا» ««یرکسعلل نیتعانصلاراصتخا» «« نج لا

 «۰۱لاق دلاقم » « کا ةغلب» <« یهمتلل ءاقبلاةدام

 <« تاداعلاق ةلاقم » <« هصاتعلا تاک لاق ةلاقم»

 ءاودلا ةقيقح ىف ةلاقم» .« دیو را ن ةملكلا »

 دلاقم» ۰« بطلا ةعانصب یداتلاق هلاقم» «« ءاذغلاو

 ««نا رها ان دلاقم» «هطنطاق دلاقم» «دن وا رلا

 یثراق هناوضر 8 | هدنقح قالخا كسونیلاج و وطسرآ

 ن با ا

 ««ن و اقلالع عیج نا یشاوح تیقعت) « هد ر هلاقم

 > مالكلاو دیلکلا ف هلاقم» ۰« سا وا ف ةلاقم»

 «تیمالکل اد |» .«لمالادفص » ««ةعیشل | باتک»

 ناهربلا باتک ىلع شاوح » »>¢ قاردلا باتک»

 تتک لع یزارل كوكس نم مس لح » <« یا رافلل

 نم ءاودالاو دیودالاداربم ق دلاقم» 6 سویلاح

 .«دیودالادازوا بقعن ىف ةلاقم» ۰« تایفیکلا ههح

 يف ةلاقم» ۰« مالکلاو توصلاو سفللا ف ةلاقم »

 دلت و نا ویلا ےذ لسم باوج » <« برملا ریپدت

 ف غئاس وهاک لقعلا فو عبطل | ىف غئاس كلذ لهو

 ق هلاقم» « 4ضافلا ةدملا ق ةلاقم» < عرشلا

 . سنج لاف ةلاقم » ««نکمایف ةلاسر» ««ةراضلام ولعلا

 ت دی » <« ةيقطنملا ةعي رالا لوصفلا» 6 عونلاو

 <« قطنلالامعتسا ةيفيك ىف ةلاقم » «« نوطالفا مالک

 ععسلا » «« سايقلا ق باتک» « سایقلاق ةلاقم »

 قف ةلاقم» 6 هی اهربلالاکشالاح رش » <« ییبطلا

 نا هدقتعیام فب زب ف ةلاقم» <« عب ا رلا لکشلا فی زت

 ق ةلاقم » ۰« تاطلتحلا تاسایقلاف ةلاقم » «« انيس

 هاییگلا لاطبا ىف ةلاقم » ۰6 ةيط رشلا سب قلا فی 7
 ««ماس رلاق دل اقم» ««جا وقلا باتک» ی

 تاغللاق هلاقم» 6 میهلا نا ىلع درلا ف ةلاقم »

 .« ردقلاف دلاقم » 4« اهدل و ةيفيكو

 یدنک و شا راصتخاو صیتلت ییهیبط بک قاطرب

 . ردشم زاي ید ییلاح هجرت

 لصانع (دجت ن هلادبع وا) ۱ نانلا نا

 ندنسالگ مصم بول والناهنصا ) ۰ ۰
 قوم كاتک یناونع « هضورلا » . ردندهیعفاش ءاهقفو

 .ردشعا تافو هدنح را 4 6 ٩ . ردیفل

 | نابللا نا
 کا بول وا ند هیعغاش یاهقف و ند نودع ربه

 یحاص یلوط دب هد هين د م ولع و هدن ونف

 ادعامند ران و

 د هلادبع وا نيدلاسعش)

 ۔اشمو ندنسالع زطم (ید رعسا

 شا فلات تنیعفاش شب

KFبو وقههرص یرا ي » مالا باتک »  

 تاشلا ةلازا» «یک یفیدلوا تاذوندیا سقت هباوبا

 «« ةمالا هيرب » ۰« تاپ:شلا ثیداخالاو تاب الانع

 « نآرقلا هباشتم » «مکعا یا هاشتلا در بانک» |

 EE جد باتک چاق رب هل رلن | ونع | بان ۹

 .ردشتا تاق و هدنح ر ۱



 2۲ ن با

 ۱۱ یو یدهشا قم ین ۱ e يلا بح ن دسر ها نا
 «ذ وللا ظعو ف كولسلا مظن» <« هتتفلا لقانم »

 ءاص كرلباتك لناونع «رهزلا طیقل و رردلا طیقس »و

 ا تردا زدی
 هشار راعشا . ردش ا تافو هداروا هدنخ رات ۷

 نا نسا ونا) ندتسارعش سارا جس . رد راو یس

 عفن » هک ءردراو ید نعاش رب رکید هدنمسا (هنابللا

 قح ۲ «بولوا روتسم یراعشا قوحرب هد « بیطلا

 .ردلکد روکذم یئافوو تدالو میراث

ikدع هلادبع وا نیدلاسمش  E 
 ءیک ینیدلوا یذاحو رهام هدبط «بولوا ندمالسا

 ا .یدا یدیرف كننامز ید هد هيکح مولع

 هدنادمه «كرهديا رفس هم دالب هدعب «پودیا دل وت

 و نا دودا ندالع هام هدرلفرط ریاسو

 هدنابطو نی هدنونفو مولع رکا هدنف رظ نامز

 كن وا نیدلا حالص .یدیشقعا هما ترش سرا

 یسابطالاسیر «هلاسنا هنیدلاثایغ رهاظ كلم یلغوا
 تماقا هدبلح كدهنافو كہلاراشم كلم «بولوا

 ناتسراچ) «بودیک هقشمد هدنش را 1۱۳و ؛شقیا

 رومأم هب هناخهتسخ كوپ نالوافورعم هلیمسا (یرون

 ۵۱ هد ۱۲۱ و ؛شلوا لوغشم هلیس رد كبط نفو

 ءاضةلاةفرعم ف رعتعلایآرا » .ردشغا تافو هدنشاپ
 «« بیططا نال صخل باتک ح رش » «« ردشلاو

 لئاسلاباتک حرش» «« لصافلا عجو ىف ةلاسر»

 .ردییحاص كرلباتك یلناونع «قاخ#ا نب نن

 کد وا ندلارم بحاص :

eفآ (نیدایم ۳ ۱  
 مولع راسو تکحو بط «بولوا ىلغوا كنهجزتلا
 ید هدنایداو رعش «یک یاد ییردپ هدنونفو
 یص «بوغوط هدبلح .یدیا راو یسهما تراهم

 هدارواو ؛شقیک هقشمد ربارب هلردب «هدلاح ینیدلوا
 ناک دا ريع و درش هدبط «هلا نوتفو مولع لی

 هل سا هه وک ریش ۳ مهاربا روصنم كم «هرکص

 یافو كہلاراشم كلم هدنح رات ۱۶۳۲ و :شلوا ییبط

 ییونا نیدلامحش ځاص كلم «هلتع ع هرصم «ه رزوا
 لویق نسح ندنف رط هیلاراشمو شا باتینشا هب

 ؛شالوانیعت هنن راظن ناوبد هد هبردنکسا «بوروک

 ۳ 5 > لا ب ۱

 ..یدیشف والقن هماش هلت روم ون هن هرئص تدمربو

 . رد راو یسهشار راعشاو یت اشنم غیلب و عصف تیاغ

 تایلکلا رب ته رس لر هحورب یسهفو رعم تافل

 لئاسلاباتک یصتحم» 6 انیس نبال نوناقلا باتک نم

 تاهبنتلاوتاراشالاباتک سصتحم» ««قاعسا نب نن

 ««انیس نال نخ |ن ویع باتک سصتحم» ««انیس نبال

 باتک صتم» ٤٠ یزارلل صدا بانك سصتحم»

 «« سدیلقا باتک یصتم» <« نیل وصال ىف نیلماعلا

 ف تاعللا باتک» <« سدیلقا تارداصم یصتحم »

 مجهاسا» دک اف قارشالاقافآ» ددا

 | لع ف باسحلا ةيفاك» 6 ااف دیس دقلا
  سدیلفا نم هیلاح اتحلا ف تایافلا دیاغ» ««باسطا

 ی د و طلا بالا قیفشس»,:« تاطسوتلاو

 حاضیا» <« اثعشربلایف هلاقم» <« ةيفاللا لئاسلا

 دیاغ» ««فیطالادبع قفولامالک نم فیخسلا ىأرلا

 حرشق ةينسلاةلاسرلا» ««ماکحالاةعانص ىف ماکحالا

 تای الاح رشف تاعطاسلاراونالا» «ذیز رطل اهم دقلا

 ةلاسرلا»  راسلالثلاق رظانلادههزب » <« تانیبلا
 هروصل!ذلاسرلا » <« هلبقلاو ربلبا رع ىف هلماکلا
 ««یهاشلاجزلا رایتخاقیها زلا» ««هیقفولادادعالا

 .« برجا دص لا خلع ینبلا برقلا جزا »
 )دنا هب دم هلادبعوا)) ۶۱۶ ۰

 ا ا ۱ ولو نا
 ندن وعاط هدنح را ۷۵۰ .یدا بیطخ هدش راق

 اردن دنس هشنا ر راعشا هلج تس کیاوش . ردشش | تاذو

 هناف تاسعلا لبق E مل نمو

 غاریو هدعب لوهب غارب
 ىل نوکیام ىلا یتقفو برایف

 غالب هنم كوجرا یذلل هب

 ( س هلادبع نجرادبع وا ) 1 ۰
Aa. 1 ۱0  / 

u,ابغ تلو «ب ول وا ندنب دع 2  + 

 تاذ ندا زارحا تالا ینغلیضاق صم ندنفرط هیس

 هد ۵ و «شفل وا بص هدنګ رات ۱ ۵ ۵ « هلغل وا

 ۰ ردشما تاقو

Uی ۳ ی اوا یری ابار یک ۱ ے د هاب رخ اوا ی رھن رق  

 ه دیس هدنلئاوا ی رعه نرق نوبل 9

 هيوا كولم راسو نیدلا حالصو نروس تموکح

 ه (نویل) رادکح نالوا شفل و هدنابراحم لیخ هلا

 هنسهدام « نوبل >] . ردعما نایریو هدن رلخم را برع
 [ .هل رو تعجارم
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 هدسل دنا ید یار او كندبرماعتلود و

 تاعشوم نالوا شاد دابا لوا زارب ندندنک

 راعشا قوح كو «شمروتوک هبیرایا اهذ ینلوصا

 تافو هد (هقلاج) هدنشرات 4۱٩ .ردشایوس هقلار

 : ردد رام اک تو .ردشغا ۱

 كااهلا كي تمر ناو ن 0 و e و 6

 ۰ ۱3 جام نا 3

i KA 

(a i 
 بولوا ندندع هک

 .ردیبحاص كربتعم باتک نانلوو فورعم "
 «دفوک «هرسپ ءدادخ بو ۵

 ربهاشم كننامز «هلتحایس هرو ءیصم کم «ماش ۱

 وا قلعتم هشدح «كرهدیا عاقساو تئارق ندننیدح "

 ؛شعا ربع و درفت هدنس هفاک كنهشرش مولع نال )

 بولوا یحاص یلوط دبخد هد راو ریسفو "
 رب هقشب ندروک ذم باتک نالوآ قلعتم هشدح |
 ینخمرات كتیوزقو رات لزوک رب هلیا فیرش ریسفت ر

 . ردشعا تافو هدنح را ۲۷۳ و شم زاي ید

 < ادبع ۱

 9 :E ۱ هبناتسرالا نا

 یحاص یوط د خد هد راتو تایدا و ثیدح
  هتسخ نلیند (یدضع ناتسراع) هددادغب .یدا |

 ییاو «لزع هدعب «بولوا ییبط رسو ریدم كنهاخ "
 هسیلفت هت رافس هدنن رات ۰۹۹ ید .

 7 .ردشما تافو هدل و هدشدوع تولید 8

 لصفم شلاق مان انو «ردراو یراهبطخ غیلب اط
 «مظعالا مالسالا ناوید» «بوزا یخی رات دادغب رب

 . ردشغا ریس

 ریهاشم (لعع هللا دبه ۱ 4

 (ارکع) هدنح را ۶ ۱ E ندایداو ندنیدحم

 - الع ریهاشم ناسارخو ماشو قا عو ؛شنوط 9

 _ زاب هعفا تافیلأت خاطر ‹هشارقو ذخا ندنس ٩

 لاجر ءاعسا یربتعم و روبشم كا كنراآ

 هک ءردیفینصت لناونع « لاکالا » نالوا عماج يدنا

 كشندادغب بیطخ یحاص دادش را ر وپشه 1

 . ردشم

Ee 219۱ ن ب! 1 ۱ 5"  
 یسلکت كناتک ىلئاونع «فلتخلا كت فلت وا » دا هدابع) 1 0 نا 0
 كنينطقراد ید یروک ذم باتک كبيطخ «بولوا | -وا ندنسارعش ریهاشم ۳

 نب یتفلادبسع هبرتا لناوسنع « فلتولاو فلتخما »

 .ردیسهلمت كنان لناونع « ةبسنلا هبتشم » ديش
 ةن اح رح ه رکص ندنح رات ۶:۷۰ هجرت تبحاص

 راعشا .ردشغفلوا لتق ندنفرط یر دخ یدنک

 : ردندهلج.وا هعطق وش بول وا ځد یسهشار
 اهب ناهت ضرا نع كمايخ صوق
 بنتي لذلا نا لذلا بناجو

 ةصقنم ناطوالل ىف ناکاذا لحرا و

 13 ۷ ا اد ام نا لا رب ین ی :۱) وکا .

 داجا فیلاکتو موسر قاط رب «بولوا یریزو
 .یدیشعازرق قرف كموع «ندتکیدتا ح رطو

 - وا لرع ندنرازو هدنحم را ۱٩ هنرزوا كنو

 «هدهبسا شغل

 لاکو هراجلاکوا «هرزوا كا طبض ییەرصب «هلا
 دا هلبا رایت روصنم وا نالو یلفاحم ءرصب
 - وا قالطا هدعم «بوشود رسا هدنس ه راح ریکد

 قسف دن هطبار هدنرلنب هنسوا هنر «هدهسیا شمل

 لتق ندنفرط یسهلوک رب هلیس هبراچ رب نالوا داسفو
 . ردشفل وا

 زارحا قرازو هست هد س 0

 نب دمع نیدلا لاج هلادبع وا) | كلام نا

 ندنو وح رپ هاشم ( ها دبع

 ره ظن هد و وعو فرص «بولوا ندابدا رابکو

 و «بؤلوا فقاو ید هع راعشا یک ینیدلوا

 اشا قوح رب ندر زا هدنماقم و ایا جاوا
 (رب رطا نایح) كسلدنا .یدا ردتقم هن دارا ربهاشم

 هقرش هدعب «بوغوط هدن رخ را ۱۰۰ هدنسهبصق)

 تئارقو ذخا ندنسالع ربهاشم كن مصع «هلتلح ر

 -او هنشاقحو ضماوغ كني ع ناسل صوصالعو

 «ك رهدنا تریغو دج قوح كب «نوحما قلوا لص

 هس ردم هدقشمد و ؛شا ترش بسک هلیلاکو لضف

 . ردشغا لافتشا هلتماماو هلسی رد هدهیلداع
 ناکلخ نبا روپشم خروم نانل و ءاضتلا یضاق هدقشمد

 قو وا

 - ردا تیاعر و تمرح هدهحرد رب هب هجرت بحاص

 .اخ ندعماح ی و نوک ره تالصل ادعب د

 كلام ا .یدیشع دا تداع یک عییشن ردق هتسهب

 ندک دنا ترعه هفرش هدهسدا کلام نکیا هدیلدنا



 ن با

 ا يا ا باشتا هب فا بهذم هرکص
 . یدنا سیلس و فیطل ید یرعش و

 «ردیسهم وطنم لناونع « هیفلا » نالوا راد ا

 ا ا او ارد« هالا يسا لتصا هک
 اا لیپست » رباد هوحص :ردرلن وش یراهعیلشاب

 كفو موظنلا كبس » «« لصفلا مظن ىف لصوملا »

 ثلثع مالعالا لكا » «« هيفاشلا ةيفاكلا» «« موتخلا

 ةمدقملا» «« لعفاو لعف» ««لاعفالا ةيمال» <« مالكلا

 مظنلا» «« طوال ا ةدعو ظفاللا ةدع» «« ةيدسالا

 ««داضلاو ءاظلا ىف داضتعالا» <« زم اهف رحوالا

 قدود ولا ISD 6 یراخعلا لکشم باعا »

 حرش » «« ليهستلا حرش» ««دودملاو روصقلا

 .« هيفاشلا ةيفاك حرش » «« لاعفالا ةيمال

 E E aS تلود 4 :

 ا انا
 ځد هلیعسا ( یناربس بوقعب) «بولوا نده

 لتاونع «ضلا و رفسلا باتک» رباد هبط

 . ردراو یقیلأترب

 | كرابما نا

 هدیاسا رح كس ثتاذ 7 ندندن دع راک و ندنیعب ات

 . ردف و رعم

 بس رزرادیع TT وا)

 هد هج رد یخدیا ( یزورم

 ۔ وم .یدنا روهشم ا دهزو هلیلصف و ع

 هش و لاردا رم تهح قوح ك ندنلببق هظع

 دن رات ۱۸۱ .ردراو یراعسا ضع نم

 .ردشعا تافو هدنشاي ۳

 سلادنع تاک را ها 2 ۸

 7 0 نر دلادجم نا
 لر ضا و رو دو هقف :تولوا ندا زیه
 هدنخح رات ۵۹۰ .یدیا یحاص لوط د هدم ولع اتو

A AL E Eرب  
 وا یسهعفا فیناصت ضعب .یدیشغا لیصحم لاکا
 «ذیادهلاح رش» ««ماکحالا» یرار وهشم لا بول

 لوصا هلرارا لناونع « تآارقلا ىف ءزوحرا»

 . ردشم | تافو هدنخ رات ۱۵۲ .ردیاتکر راد ههقف

 لیلا .دبع نب ىح رکب ا ۱

 - ارعش راقم كرم ( یرهف ) ۰

 وا ریما .ردراو یراعشا قوح كب «بولوا ندنس
 هروصتم د هشیدم نبا دعس نب هللادبع

 . ردشلی وس را هیح دم ضعب هدب رلقح و «شقا تایشا

1٤ 
O. ۳ 4# ۱3 9 پا 1 هی ی 

۱ A O ET e O نا 

 .ردشخا تافو هدنشاب 9۳ ه دن رات ۲

 ا نا
 I ا 2 ن

E۳۳ نا اوا دل زاعح تاللا  E 

 ر وهنس» نشیب O لت ۰

 هر وه هنن دم هاکو هم رکم هر ی بول وا لدن رلیتغم

 «بول وا لس راف لصا نع ر .یدردا تماخا هد

 و س رف هلتحایس دماش و هس را جد ی دنک

 رایعشا یرلماقم وا ه دل «ك رودا ۳ ینیرل؛افم

 نالتنا اط ر ص وصم هنن دنک «هلقیبطت هب ۹ہ رع

 E نب نيد |J جا /

 عطقنم ندطالتخا لک دنک قحآ .قدیشت | داحا

 ندنکیدغا ت رقت هرب اکا صوصطالع «بولوا

 . یدیشغ وا

 ادا رسهاشم (یعارخ س قوع) ها
 : 
 ۱ اه یاسا «بولوا ندارعشو ۰

 ۲ هیلار اهم: .یدیفقا بابا هنیسح نب

 وا هک یدیشلوا روبج هدنروص ر هب هجرت بحاص

 هعاشا ندنفرط

 رهاط لد همس

 ااو لها «عاش هراخب «بویمریآ ندنناب هنس زوت

 . یدیشم ام هلآ ك کک طو «هرزوا كمروک ی

 هدایز اسد ی نبا دا ادبع غوا هدننافو ك رهاط

 لبا هاسحاو تمث قوح كب «بودیا ما زبلا

 -وا یسلاو ناسارخ رهاط .یدیشقا

 ا ن نبا ءنکردسیک هفرط وا هدنحش را ۰ بول

 هنلایع و لها ا شا هلآ نذا هکشک هننطو

 أ .ردشعا تافو هدلو «بویمهل وا لصاو

 نا سبوقعی نب نجرلادیسع)
 یتاود صفح یب ( یباهنص ۱ فوت

 ندنساسور هحاهنص یرد «بولوا ندن:سا ما

 نبا هللادبع

 ۳ مسلم ابلاراشم تلود ءهدلاح ینبدل وا

 -اص رایغعاو

 .e «بولوا یسیلاو هاج 3 شعب

 وقو ندا روهظ هد رلفرط وا هدشاناوا یرعه نرد

 - " ۷۱۲ .یدیشلوا لخدم لیخ هدهیسایس ثاع

 .ردشتا ثافو ال وتقم هدنګ ر

 ۔ا رع (— ےھارا e وا) وا ر دلا نا

 ندنسارعش و ابدا ریهاش

 نکاس هدنرف هاش «بول وا ی

 ردق هدنیامز ڭا وتم لند هیسابع یافلخ «ب ول وا

 ن هللا دیبع ند ر اکا ۳3 وم قحآو ASÎ یھاجو

 و مساح ندنببس ك رچا یردارو هل د افا تاب ایح



 (بیرع) .یدیشلاف سوبحم تقو لیخ «قیر#

 بد ع «ب ول وا قشاع هربق رب هبدا و هاش هدنعا

 قوحك هدن رل ‹هلغملوأ شا ق هشعت ةن دنک احد

 هجر بحاص .ردشملو ع وقو تاعاشم و تالسارم ۱

 رک بول وا سیلس و فیطل تیاق یراعشا سو

 یرلب ونکمغیلب ضعب و یسهشار راعشا قوحك اباطخ
 . رد ر وهم یرلا رحام نالوا هلیس هق وشعم .ردراو

 :ردندن راعشا لج یسهعطقوش نالوا هدنقح ابلایوم

 ابيجع ابح هللاو اوقدص ا بحا ىلا اوز

 اییضن رقلخ ف ع 6 الع اوه یلق نم لح

 ایرع بیرع نم یار له امدق سانلا یآردق نم لقیل

 ی نلفا تحال اذاقف موج ءاسنلاو سمش یه

 تندبلت بلا هم ۱]

 ,Pl a ا
 تقو ینیدل وا یسلاو صم نولوط نا دجا

 دوس رب كوي هدرصم .یدنا رومأم هنحارخ كناروا

 هدنرلنی هلا نولوطیا «ندنفیدلوا شعا ادي توقو "

 نا هدادش هجر بحاص . هلغلوا لصاح تباقر

 وا لصاو ییوتکم .هدهسیا شم زاب هدنبملع كن ول وط
 هللاب یدنهم «بودیا تافو رتعم هفیلخ ردق هب ها
 دروحام یبیماح كنولوط نا رارب هلکعا سولح

N f Iهب ول وط ن ١ یوتکم دربدلان ۱  

 لزع یر دملا یا نولوط ی دجا «ندنکیدلردنوک |
 .یدیشع وط سوبحم هدیدم تدم «هرکص ندک دربدتا

 ۱ قاذلا نا

 ندنن ویضاتر ربیهاشم كن رغم ] ۰

 یسافنک تف

 بول وامدآرب ندسعم دبع یب

 لف بر هدکلتر وڪوز

 دل و هدن رپش هیس بول وا ۰

 ن دم هلادبع وبا) |
 ی

 ) «بول وا نر اهدا ربهاشم

 تاوو 2 هدنحم رات ۳ و ی هدنسهبصق

 «بولوا روهش هلیتفایقو و یزهداب لها .ردشعا

 فیطل و سیلس یراعثا . رد ورم جد ینیدل وا یا

 : رد دهلج وا هعطق وش «بولوا "

 كعمیشع یذلا لظلا لثم هبلطت یذلا قزرلا لثم
 كاته تیلو داوا افت

 (رع دخ ندلاردص میش ) ا | لح لحرملانا

 نبا 0 ۱ 11

 نا) هدماشو ؛ردشغل وب هدبلح و ماش قشمد تدم

 : زدشلاو ت د 8 لک لا
 رعش یک ینیدلوا یدیرف كن مصع هدهیند مولع

 یرطن یدیط .یدا یحاص یلوط اد یخ د هدنایداو

Eیدیغو یایلع یدهسنا شا ل . 

 راسو هدهقف

 هده رهاق هد ۷ 1 «ب وغ وط هدطایمد هدن رات 11ه

 «ب ول وا كلام جد هقالحا نس

 رداون قوح ك ه دنوح یورمو ایس صو صل الع

 <= ردع تاق و

 ر روهشم هلیاونع « راظنلاو ءابشنالا» . ردل وقت

 هدنفح قرف کهدننی ماعو دیبشو ینو كلمو قیلات

 . رد راو یاثک رب 0 ههدراو دیک ا ضد جد

 E هر تب A یدشار راعشآ

 2 ردن دنسه دیصق رب نال وا

 تعج دق ساکلا ف عبرا رصانع

 بهشلا و رایسلا كلفلا اهقوقو
 حدق اپضرا ءاوه رانو هام

 ببحلا مسجنالا و كلف اهقرظو

 | شدم نا
۶ ۰ ۰ ۰ 

 هس ص یل هدنف رط قرش كەر وك ذم ج هبش

 ما ۷ دشجا 0 دج )

 بول واندنک ولم فاوط

 یدح وم نم وم لادبع .یدا ام رف مکح هد ر ا وا

 قارا و تاعوقو قوج ر هلا فسو لفواو

 قاغتالاب هلیسهیارمصن كولم ایاپسا یسدنک . ردشلوا

 اغ نیدحوم .هدهسیا شا هب راحم هلفس و هیلایم وم

 ۵ ۱۷ .یدا رشعا طبض کلام ضع «ب ولک بل

 كن رلرد «ی رللغوا هلکشا تاف و یسیدنک هدنخ رات

 نک هتسل دنا نداش رفآ هدهرصوا «هن رزوا قیصو

 ران و فس و و ؛رلشعا تلاخد هنم ولادبع نن فس و

 مارک او تمرح هنب رایدنک «كرهدنا ج وزت یتسهررشه
 .یدشعا

 (ییاهفصا دجتا ن رکب)

 الع و ابدا رتهاشم ا

 هلا « نایصا 2 را » ینید) وا

 ثاخ و هدنح را ۰

 | هبودم نا
 شم زاب بول وا )له

 .ردروېشم یرش ربتسش رب

 .یدشعا

 و ا ا

 3 ك 8 یر 5
 شم راکا دا رصم ( یشرق 7 ۰

 لبنح به ذم ءب ول وا ندنیف راع یالع و ندنحم اشم

 شا اوشا 4 ر8 ظخع و و ها | اتا هن رز وأ

 هف وصت و هیات ر قیاقح . ردشم زا یجد ترا ات ضع و



 ن با

 یادرکاش نوک رب .ردرومشم یس هنایکح لاوقا راد

 «هدن رک دنا بلط تامولعم راد هشاقح ندنسیدنک

 یدنک كنناد رک اش نالوا ترابع ندیشک ۰

 ؛شعا ما شیرلغا بانا یشک ۱۰۰ ندنرلجا

 ۱۰ ندنرحا جد هیشک زو نالوا باختناو

 فلک هی یباعنا کرو جد هرلنواو «یشک

 ناو رهاطلاواو ینالطسقلانا نالوا بختم تیاهن
 هک هننروضح یطرق هلادبع واو یواصلا
 كح هیلیوس هکر زکلاب هزس ندشاقح » :هب راپدنک

 شعد « زکسرراو یوتف هلثف زس یدمش «مدسل وا

 اتم عمرش نک رب ۵۶ رو ا
 .ردهاکتراپز الح یدقرم ءبودا

 م لی در دا ود لش ۰.

 )۱ ۱ سم نا
 ۱۷۸ ندایلواو الع نالوا شا تأشن هدروکذم

 ءالعلا و ءایل والا رکذ ف ناتسلا» یواح ییجارت كناذ

 ۱۰۱۱ باتکو .ردیفل وم كباتک لناونع «ناسلتب

 لویقمك هدن دنع ناسلت لها «بونل وا لاکا ه دنحم رات

 1 . رد ریتعم و

 U ۱ دزلا نا
 لنصا ع .رددایدا رھ ا ۰

 ا دارا ۱۳۰۱ ۰بتوللوا لورا

 سردنو ؛شلوا لخاد هدادش .هدلاح ینیدلوا

 هعفد چاق رب د همصم «بولوا لوغشم هلسیردن و

 ثافو هدقشهد هدنح را ۲۰ و ؛شعا تحایس

 لیلبم) لغوا س ردراو یراعشا لزوک .ردشغا

 ضعي لرد «بولوا ندارعش ید ( حرزلا نا
 . رد راو یرهبطاحم و هاشم

 ا لیبل ینرم یب ۱ فرش یا
 ۔ وس تموکح هدنرلفرط بازو

 ۔ هدام« ینزم»] .ردمسا نلیربو هنىدارفا هللاع رب نر

 [ .ه روی تعجارم هنس

 ۱9 ی ی ۱ دعاسم نا
 یو رعم هلیمسا هیسن و ها رقف ۰

 دودعم ندنیبوذج «بولوا یربپو جش كناشیورد
 1۱۹ ۰ ردرتاوتم ییاماقمو تامارک ضعب و «یدا

 هدنس هب رق (هنیق) ندنلاعا (راد) نالوا ییطو هدنخم رات

  .ردهاکترایز یدفم «بودا تافو

 تاکربلا وا E “ ]ا نا
 م (لپ را دچا ۷ ك رابم

 ۱ نبا 111
 د هد راتو ثیدح و تایدا «بولوا ندالع ربه
 - وط هدلبرا هد ع رات ۵۹ .یدا یحاص لوط

 ۱ ۳  هداروا «بوغ
 لبرا وا رهام هدهیمهر تباتکو هرادا لوصا

 كهدیا باشا هنیدلا رفظم مظعم كلم یحاص

 هدم .یدیشلوا یریزو كپلاراشم هدنم را ۹

 طیلض لی را لیصتتس هفیلخو نانو كسدلارفلطم

 «بولیکح هش وا هجرت بحاص ءهش رز وا یسغا

 هدنموعمه كرللوفم هد 16۳ و ؛شقا تلزع رایتخا
 «للوا ندرلندا تسواقم بونابق هدنسهعلق لب را

 لی وا ا ار اار ذم هملق
 !شمریگب هداروا ینیرع دیش «بودیک هلصوم
 /لبرا رب هرزوا دلج 4 .ردشا تافو هد ٩۳۷ و
 -ابشا مات وآو ینثم هرزوا دلج ۱۰ الا یرا
 یراعشا ناود بتم .ردشم زاب ییحرش رب كنر

eهلج هعطق وش .ردراو ید یرات ۲ ضعب  

 ا راجا

 هیخاب اهردب اهیف تلباق اهترپس حابصلا تح ةليلاي
 ههيبذتجل اهب باتعلابذع ليل تناکف اهب نامزلا مس

BDAرا  SLE 
 E ار 1 ۱ 0 نا

 راعشا ینیراماقم مورو سرف «بولوا یحز درم رب
 هماش .یدیشلو ترېش ر كوي «هلقيبطت دب ےب ع

 باستا هاورم ن كللادبع «كزهدیا تلحر هات اعفد

 .یدیشما

 وبا»و «دوعسم نب هللادبع »]
 ما دوعسم نا

 هش راهدام « د وعسم نب ركب

 ] .هلروي تعحارم

 حر كهاشم زرا وخ ناطلس 1

 ارتا 0 ولوا ندنل ۱ دوعسم نا
 هنراسا رار هلا هیلاراشم ناطاس هده رام نالوا

 دلی و نوحما قمراتروف یهاش زراوخ «هلکیشود

 یک یسیج دخ تكتتسدنک هملاراشم «بووشود

 د وعسم نا اکو شا هيص ول یشیرافک

 نالوا رومأم هنسهظفاحم «كرهدا راهظا یغیدل وا

 یس دخ «نوحا قلآ ییهجقا ییدشآ دعو هطباض

 ا هکنردنوک همزراوخ
 ندنراسا ههاشه زراوخ هلیحو و «یرهنلوا لوبق

 .ردشمر و تصرف هکعود هنتکلم بولتروق

 ۲۱ ین هدیاوید



 ن ر 5 1

 E ۰۱ دیس ۱
 ةفیلخ نالوا لصاح شاط هدنسهناثم هدنح رات 4

 دغم راقبح تایلع الب نشاط كمللا نیدلرصان یسا
 قوسج كو ؛شعا تربش بسک «هلغلوا قفو

 لع باضتقالا » هدبط نف .یدیشلوا لئا ء ناب
 « باضتقالا باضتنا » و « تارا و ةلئسلا ی
 ریا وبا ) یردب س .ردراو قیلأت یکیا هلی رلناونع
 «بولوا ندهقذاح یابطا ید (یعسلا یا یسیع ن

 ینیدلوا بیرق هنساب زو هدننامز تپالا ن دل صا

 . ردشمتا تافو هدلاب

 ا ار بے بولا تا ایل ها یدلا داع با 9
 رکید كنب راکه هلا هداع یدح «بولوا نددارک |

 ۔ حالص یردب و ؛شفلو فرصتم هی راهعلق شو
 یعاطقا سلبا «بولوا هدنتمدخ كس وا نیدل

 كولم ادعا هجرت بحاص .یدیشف وا هلاحا هتسیآ
 هدعب «نکیا لئا هئزعو هاج كوي كم هدندنع هي 1

 - وا لزع «كرهدنا بئاغ ینهحبوت هدننامز كلماک 8
 هدهیایصع تاکرح ضعب «بوقیح ندصم و ٠ش

 یتسیدنک كلانا ن لول یحاص لصوم «هلغفلو
 هدعد و ؛شم رو وک هلصوم كرنا بلج با هعذ

 میلست هنیدلا رفظم فرشا كلم ىلغوا كلداع كل

 هلکعا سح هدنارح قسیدنک هیلاراشم كلمو ؛شما

 «بولاق هدتلآ رب ز او هدنادنز رصلا رشآ ]8
 . ردشعا تافو هد ۷۵

 « هيفلا» ندب »هاشم ۱

 لغوا ١ RDS نا

 هنس « هیفلا» كس ردب . ردیبقل كد ومت نیدلاردب

 STE « نیدلارد 2] . ردشم زاب حرش ی

 [ .هلروپ تا

E 
 تامدخ هده روس و هد رصم بزلوا ندا

 ضعب هدننابرام بیلص لهاو «شفلو هدهعوت
 دیعص هدنح را ٩۹۲ .ردشعشیراق هناعوقو

 - اق هد 4٩ و «شغوط هدن رهش ( طویسا ) 3

 «یولوا تاذ ر ماشو بیدا. توو 8

 شایوس هرزوا قلزای هنشاط رازم نیش هنکحهلو
 :ردندن راعشا ةلجم هعطق وش ا

 ن با ۷
 انهتره ةرفح رعقب تعیصا
 انفک الا یابد نم ثالماال

 هتجر هدابع تعسو نم اي
 انا نییسلا كدابع صعب نم

 ر ل نا ن ۱ ۳ ےک ) سا 1 ت
eتایفولا 9  » 

 رعد ,N ځراتو لحم «هد هس ر و دا

 نوجینافو كت ( هداز نب نعم) تب وش .رویغا

 : ردن دنس هی رم رب یتیدل وا شایوس

 ةرفح لوا تنا نعم ربق ايق

 ًاعجضم ةحامسلا تطخ ضرالا نم

 دجا نب نايس مساتلا وا) ۱ ی 91

 ۔وا ندنیدح رہھاشم (ینارط ) ۰ ۰

 «هقارع ندماش نوحا هشرش ثیداحا عامسا «بول

 «كرهدیا تحایس هرصمو هنع هزاعح هر زج

 - اش هدرا ۲۰۰ .ردشعال وط هنس ج وا زونوا

 «بوغوط هدنسهیصق (هربط) تم
 تافو هداروا هدنح را ۳۹۰ و تساقا هدناهفصا

 تقو قوح رب

 ریبک .ب ول وا یاتک رب هلساونع »¢ جاعلا « .ردشعا

 . ردشا فیلأت هد هعطق ج وا هاب رلناونع ریغص و طس واو

 اور ندی انکا ودر و د یراتآ ضع رکید

 . ردق وح ند ندا

 | زتملا نا

 -ارعشو ادا ربیهاشم ءب ول وا لیغوا كلك وتم نب "زعم

 د نب هللادبع سابیلا ونا )

 ند هي سابع یافلخ ( a) 'رعملا

 د رام یایدا «بوغ وط هد رات ۷۵

 یب .ردشقا تئارقو ذخا ندناص هما یک بلعثو
 فاصوا یک ینیدلوا لضفا كنسارعش مشاه
 تعنص .ردیدنلب سس كنرع یارعش فک هدناهیشتو

 - اعشا .ردراو یراداجشا ضعب رتاد هعیدب عو هرعش

 كسن وم مادعالا لحال . ردفیطل و سس

 تیب ییا رب وش ییدلیوس تقو یفیدنلوا میلست هنیلا

 : ردندن راعشا هلج

 كابقع ريخلا لعل ًاربص فن اي
 0ا الا لوط دعي نم تاتاخ

 رلس تیاغ یر

 اهل تلقف ربط ایس ا تری
 كابوط كايا ینتیلای كلابوط
 لع مالسلاب اقوش كدصق ناك نا
 كاوثم ناك نا یغلبا تارفلا یطاش

 هل كاکف ال ایانل ب قثوم نم
 یاب هر فلا,[لسع ءامدلا کسی



 ن با
 -هداه«یوسوم ندلا بایش»]| ۰م ۰

 [ .هلیروپ تعجارم هنس ت نا
 یندعلا نا  US 1 e Eور دن 3

 هدن راثاسل یازعو یایرس «هلغلوا تاذ ر بیداو

 هد شد رام و یرابآ ۳ یراعشا صع

 تایو ی دو رله ی رات۲ ۱۱۱۱, :یدما وق
 ردشعا .

 تعادقم هع رک وا) ۱ بک یدعم نا
 ند ها (یدنکلا

 هانیثلاسر بانج رار هلا هدنک لها ضعب :بولوا

 و کا هداصج ..یدشع ا تلاخل ا
 - دیک دردنشعا تافو هدنشا ٩۱ هدنش را ۷۸ و

 .ردشغل وا تیاورو لق فرش ثیدح ۶٩ ندنسب

 - ارم ید هنسهدام تک یدعم نن ورع» ] بس

 | .هیروی تعج
 نی نسلا وا نیدلان ز) ۱ یطعم نا

 ریهاشم (یواو زلا یطعلا دبع ۰

 | كن رع هدتغل و 2 «بولوا ندایدا

 ۔اوج یرہش هبا كنديش رفا یدادجا .یدیآ دودعم

 ۵16 یسدنک «بولوا ندنسهلیبق (هواوز) یک هدر

 هلتماقا هدقشمد هدیدم تدم و ؛شعوط هدنخت رات

 ندنف رط لماک كلم یرکص ندلاغتشا هلس رد و هدافا

 هدنح رات ۰۲۸ «قرهنلوا بلح هرصع سی ردتل الجال

 . ردشعا تاف و هداروا

 هلی اونع « لوصفلا »و ىس

 :ردندهلح وا هعطق وش بول وا لازا وک

 هم وطنم ر هلس اونع « هیفلا »

 یراعشا .ردراو ات 7

 بناج فجسلا نم ىل یدبت الو
 اهباقت ءارو نم لیل "هلقم و

 اهتد و یجب عمدلا لوسر تهب

 اهباب لیبقو یرفق ف نذاتل

 اهقرب شضاعاب الا تيدا اق

 اهبارت ماب الا تیمسال و

 ۔ادغب ناب ن دمع هللادبع و ا) نی

 «بولوا ندالم ربهاشم (ید سما نا

 یتلود هو لآ .ردفورعم ید هلیبقل (دیفم محیس)
 دصع «بولوا لوي ك یرابتعاو ردق هد دنع

 .یدرولوا رئاسم ی هد دورو هدادش هل ودلا

 .یدیا تاذ رت داعو دهازو یحاص رک تافینصت

 هل وتس نم قاوا (PE ا نانل و هد دادغب

 و عوقو هدنسهرآ رليعیش هلرلیتس هدنخح را ۸

۸ 
7O 

 ن با
 رده شا راقیح ند دا دغب «هس رزوا هنتف نال

 :دنخ را ۱۳ .یدیشغلوا هداعا هلیتعافش ادب نم ن
E ۷۱ . ردشا  

 :ودلاءا ند هيون لآ (نسطا | لا نبا

 [ ع اطا هنسه ردانسم و لتق رام دآ قوح ر یملاراشم

 شا عانقا هنطاقسا كلاب من اط هفیلخ یتحو

 اراي یرکسع كنەلودلاء ۳ 1 «ندنع دل وا

 اار نوجا یهلست هش رایدنک كن هجرت تحاص

 - ات ۳۸ «بولیر و هنیلا كرلنو ندن راک دشا

 . ردشُفل وا لمف هدنخح ر

| 
 با شن رب كل وب «ندنعیدل وا نیشنلد و روم تباف یر

 نما دم عانغلا وبا نی دلا مج)

 ىلا بول وا ندار ۳

 او .ردلوادتم هدتسا یدایا یاودو ؛ردشعار

 ۵ اروا یر «بوغوط هدنس هب رق (ثره ) كط

 9 و .ردشعا تاق و هدارواو «شم ربع

 . ردشل وا عقاو هدنح را ٩۹۲ ییافو و

 ا 3 زب زعلا دبع دع وا ) اا نا

 ندنسا رعشو ابدا سلدنا (یسیق ی

 لح ر هقرشو شا i هدهیسنلپ بول وا

 او خشم لس رد و هداوا تدم ر هد داد و رس ره

 تاف و هدیصم هد رات AV هرکص ندق دل وا

 ضرم هب يلق نکلو ةلع الب نوفجلا ضیرع
 ضعغن اف عومدلا ضیف قلقم ىلع داهسلا ناعا

 ضرعم ینا ىل ضرعی نا نکلو

 ( یشبق دم نب نسح رکب وبا ) رقم نا
 ندنسالع ربهاشم اتاشل دا € ۰

 . یدیا ریظنبست هدنغالب و تیخاصف ءبول وا ندنی دم و

 اقوش رازامو

 «شغوط هد (شق نیع) هدنن رق هبط رق هدنخح رات ۲۳

 لافتحالا» . ردش | تافو هج هرکص ندنخم را 4۳۰ و

 . رد راو قیلأت رب هلیناونع « لاج را مالعا رات یف

 (یربج دایز ن دیزپ نامع وبا) ۱ نا
 نوا نیا هام مس

 اص بح كديعس ىلغوا كن روتلا یذ نامش ترمضح

 ناسارخ ندنفرط هواعم كبلاراشم .هلغلوا قد

 واو ؛ شیک هناسارخ هدن را رب هدنصذ هنک.یلا و

 دا هدعب .یديشما باستا هدایز ن دابع هدار

 «هلسففلوا سبح بوروک هروج تالماعم قاط رب



 قا 9
CA1  

 یرللغواو دایز هنب راراوید 4 رلناخ یتیداغ وا هدها
 .یدیسشمزاب راغب قاط رب دنبیلع كللادیعو دا
 هلفل و تربش یراعشا نالوا هدنبلع ینادناخ دایر
 دصق هنلتف «قرهنلوا سبح ندنفرط دايز ی هةللادیبف

 رلیلنع نانلو هدنتیعم كنهواعم «هدهسنا شل و

 - وا هدعاسم هلق ندماش .ندشیدلوا یا

 بیذعت هلرلت راقحو هخکشا عاونا هللادیبع «ندنخید
 -ارخو ؛شمرد وک هدایع یردارب «ه رکص ندک دس

 ینیدلوا شمزاب دن را ود رانا ردق هه دک

 - ربط «ندنشیدتل وا رابجا دفع زاق هاب رلقا ربط یر
 شفبج هنادیم یرلک هک قمرا بو وق یراقات

 تقو قوج رب هدنسبح كدابع .ردیورم ینیداوآ
 -اج قشمد «بویلیوس تب ییا .هرکص ندقدن
 ,هلکم ردن وک مدآ رب صوصحم «هرزوا قم وق وا هدنع

 تحش دیشیا یرلتی وب «رایلنم نانلوت هدنتیعم كند واعت
 ندناسارخ یغعرفم نا هیواعم «ندن راقدقلاق 2

 هنبرزوا كلوب .یدیشلوا روبجم هکعا وفع «هلملج

 شفلوایوزت هداروا «بولیکج هلصوم هجرت بحاص
 هدنمسا (دیها) دوخای (دیهاتا) هد زا وها .هدهسیا

 تمواقم هرعه مالآ «ندنفیدلوا شا قشعت «رق ر

 دیبع نکر کپ ند:یصبو شقک هزاوها ؛بویم»
 او ناتو ندنسیدنک «بوشیراب هلدایز نب هل

 - 1 هراناسحا نیوتن و نا
 .یدشعا هبه هنسهقوشعم خسهلج .هلغلوا

 ندن وعاط هدنح را 1۹ هدننامز ريب ز نا عضم

 ۔ ادناخ دایز یمطعا مسق كن راعشا .ردشعا تافو

 .ردهدنقح قوشو قشع نالوا هدیها و ید ای

 وب ندیا ظنت ینسهرومشم ةصقو عج یتیراعشا (عب)

 نب هللادیبع هدهرص .ردورم خد یتیدلوا تا

 وش ینیدل وا شایوس EEL ملاظم ییدروک نددایر

 :رددن راعشا ةلج تب ییا

 لالطالا ىذ تبخاب یس راد ۱

 لالغالا ىف دیسالا مون فيك
 یان دعب نم مالسلا ف نيا

 یلاوسو قیمت ل یعجراف

E“اش ( بس دم فلا وبا  

 ہد یصم FERE 7 ی نا
 .یدنا یصاخ بیبط كکاح هدعو «كزبنع ندن ویو

 ككاو زبرع .یدا بهاذلا ییارصن یسیدن 1

9 ٤ 

 ن.با ٍ
 7 اکن ىح «بول وا لاع ك یرابتعاو ردق هدر لنت

 ثکاح .یدیشقیک هننرایز تاذلاب اح تقو ینیدنل
 . ردشع | تافو هدنامز

 -اشم (هبذاد نب دلادبع دم وبا) 7 نا

 :تبوآ ها تند اتاب# ات
 -ابع یافلخ «نکیا ندنرلس و سراف هدنلاح یادشا

 هلع ن یسیع یع تكحافس نال وا ی رب كتهیس

 كلا راشم و ؛شلوا فرشم هلمالسا فرش «هلتعجارم

 وا یحاص لضفو ع .یدیشفل و هدناتک تمدخ

 هجرت هب یولپب هدنامز ناوریشوت ندیدنهناسل بول
 هجرت هع ینباتک « هنمدو هلیک » نالوا شلدا

 بوناکا هی هیواعم نب نایفس یسیلاو مصب .ردشخا
 ضرغ هبهجرت بحاص موقرم .ندنکیدتیا ازیسا
 وا ماپا هلا هدیقع داسف عفقم نا «ءنغلوا شم الغاب

 .هدنکیدل رو ما ندهفیلح فرط نوجفیقوت «ق رەنل

 ؛شعوط ییسیدنک .یرهیم ریچاق تص رق نایفس
 هدنک وا كنب زوک .بوریدسک رر رر قند یاضعاو

 هنورف خد یتنوت تیابن قره هنورف رب نیغ ربق
 هدلاح ینیدل وا هدنشاب ۳ ۲ عفقم نیا . ردشقای بوت آ

 . ردشم اتافو هلا عيت تومرب هاب وب هدنګ را 6 ۵

 . ج ردنم هددساج قردلوا ندنسهقار راعشا لج

 : رد وش یلطم كنم هی سم ر نانلو

 هلثم الو ورم ابا اشزر
 عقو نم تاثداجلا پیر هللف

Eداف ( لع ن دیک لع ها )  

 2 OE ی هلعم نا
 هدطخ نسح .ردناذ وب ندبا لیوحم هخسن ندیفوک

 هدنایداو رمش یک یندلوا شیک هر لب تر
 هد دادغب هدنح رات YY . یدا یحاص لوط دب یخد

 و رومأم هدنرافرط ضعب كسراف ادعا .بوغ وط

 یریزو كپللاب ردتقم هفیلخ هدنخم را ۳۱۱و شغل

 ءقرنل وا هرداصم یلامو لزع هد ۳۱۸ «نکیشلوا

 ندیکی هدننامز كہالاب رهاف .یدی-شغ وا ین هسراف
 ؛هرکص ند ددا تراز و تقو یخ بولوا ریزو

 اج ها یھب فعلا ج ور راع هب هفیلخ
 - ولج كپالاب یضار ءقرهشوا ماا 4غلوا ىسەر

 -ا ۳۲۲ هدنامز كثوو ؛شغعا افتخا نکد هنس

 هنن روما كن هفیلخ «هدهسيا شلوا ریزو لا هدنفه ر

 . و ندنکیدمنیع هلا توقا ن رفظم نانلو رظان



 ن با

 -اسبع ن نجرلادبع نلخ «قرهنلوا لزرع هی رب وزن كن

Eقوح رب ندا كنو و ؛شفلوا ماست  

 شم زاب ق آو ؛شفلوا سبح كرهروڪ ردجلشا
 ینلابم لتیلک ښیدلآ ندنتخ ورف كرلیزاب ضعب یدل وا

 هتفالخ. هدعب .یدیشلعهراتروف ین نیدننک كرەربو

 یلود روما هلیاونع اسمالاربما «بولوا یلوتسم

 كنهجرت بحاص قئار ن دح ركب ولا نالوا شملآ هنیلا

 هلقم نا هلکشغا طبض ىنيراقعو كالما كنلغواو

 م وقم «هرکص ندللذنو عرضت ققوچ رب نوهصیلخ
 ینییعت هرازو كنسیدنک هلیفیق ولو ذخا كشار یا

 هنکح هلی هر دنا ق رانید نویلم زویحوا هدنرب دقت

 شش دن هفیلخ هلکعشی رک هب هبت اکم هلا هفيلخ 1

 .هدیا سبح هبهطوا رب .«ه رکص ندک دا بلح هثیارس

 هند كقنار نا رار هاب رب وتکم نانلوب هدنلا «كر

 ا كار نا «قردتلوا سح .هلکعا ملست

 هنکیدتا هن رزوا تو و ؛شغل وا عطق یا خاص

 هنوا ءقرهشل وا صیلح ندنفرط هفیلخ نالوا مدا

 نا هدعب .یدیشعشبل ] هغم زای هلیلا لوص «ب ولیکح

 ۳ هدادغب یک رب مک ڪک نالوا یرادفرط كقنار

FS Ef 

 .ه راي «بولوا راچود هرورض و رقف تیابن . یدیشم

 - ۷ ۲۷۲ .هدلاح ییدلوا شلحآ ندیکی ید یر

 هدنهاع تار نا .ردشما تافو هددادغب هدنحش ر

 -ربدشا عطف جد ینایدو < سدح ۷

 یسیدنک رابوتکم نالوا بجوم ینباصم وب بولوا
 كن واو .شعا قشعت نر «بویلزاب ندنف رط

 نالوا شعل | هدیلقت بول آ ینیرایزاب هلیسهطساو

 «ینیدل وا راب وتکم هتخاس

 یدوب هل وا ییولعم كهفیلخ تقیقح و یتحو

 لاوحا .ردیورم ید یکیدریو سا هنلتق كنه راج هلا
 رامشا هلج هعطق وش نالوا روصم ییسهربخا

 شل زاب ندنف رط ید وب ر

 ار

 اوناک نامزلا ناک ثیعف نامزلاو سانلا فلاخت

 نامزلا دواع دقف اودوع ینع نوضرعملا اهيا اي

 اب ی هل کک وار یردارت فلو بس
 ۲۱۸ «بولوا ندنیطاطخ و ابدا ربهاشم ید (هلقم

 طخ .ردشعا تافو هد ۳۳۸ و «شعوط هدنخ رات

 خد ینیدلوا وب ندیا لیوح هځسن ندیفوک یی رع

 تیاور نالوا راد هنفیدل وا یتردآ و «هدهسبا :عورص

 نوحا (هلقم ن نسطاوا) یلغوا — . ردب و اهد

۷۰ 

r ۱ 

 فا
 .E دا شود اه « هلقم ن نفسا وا» ] ی

 شا ردنکسا دین لیعاعما) | ۹ نا

 ا 0 «بولوا ندارعش

 : ردندنراعشا ةلج تب وش . ردشع | تاق و هدن رلح ر

 ۱ اضیبا اموب نرصبا ام هللاو

 1 ۱ دوسا فرط بع تیلتا ذنم

 . ریهاشم e و نیل ء ایم نا
 نبا نیا «بولوا ندارعش ۰

 را NN ردف و رعم ید هيما (دیحاح دلا

 : ردندنراعشا ا ارد .ردشعا تافو
 ۱ ادغالو میسنلا مدع حارام

 / ادب متبع (E ذخأيلالا

 ۱ ىذلا قلقلا كلذ يلق ب ناتیحا

 | ادهام 1 یذخأی نا

aسم هنسهدام  

 ] روی تعح

 « نون » 7 دردی لر حولل ن

 تعحام هنسهدام

 ربیهاشم ( -- دم رفعح ونا ) | دذانم نا

 ید هدتغل .بولوا ندارعش

 لن دع لصانع هروک هتاور .یدیا یحاص یلوط د

 نطوت هدارواو شک هبهمعب لیصحلالحال «بولوا
 قتمو بیدا ندحالص بابرا هدنلاح یادتسا .یدیشعا

 دیحادبع نالوا یسهدرک هقالع هدعب «نکیا تاذ ر

 لاک «هنیرزوا ینافو كجنک رب فیفعو بیدا هدنمسا
 رګ رب هنایمالم «بوروا هکلیلابا ال ندنردک و نزح

 ندا دو وا ره یک هو كىروس
  تافو هداروا ءقرهنلوا نن هزاعح ندهرصب تیابن

 «بول وا یتبو تبح هلا هنیبع نب نایفس

 ومأمو ؛شلوا قالم ید هب یدهم ندهیسابع یافلخ
 نالوا هدیعلادبع روک ذم .ردشعا تاف و هدننامز كن

 ۰ دغا

 قوحر هل راهی رم هدنقح یلافوو یرالزع هدنقح یتبع
 قاطرب هدنقح .ردروېشم یراعشا راسو یرادب وه

 قوحرب ید هدنقح هکمارب . ردل وقنم ردا ونو تایاکح

 ر یک هدیاب وب ٽي کیا رب وش «بولوا یرلدیح دم

BOLداود  

 كمرب لآ نم لالمالا وشب اناتا
 رظنم نسح اپو رابخا بیط ایف



 تقربشا  ةکم ا وا
 رفعجو يج نب لضفلابو يعب 1

 جدلا انل واج و دادغب مظتف

 رانا ةتلث اوج ام ةکع 1

Aندنلسن درح دزب نالوا یربخا ۱ ی كسرف كولم ( يح نب ىلع )  

 هبط نف .یدیا نر هد نومآم «بولوا
 -ریدتیا هجرت هیبط بتک قوج كب «ندنفیدلوا قارم"
 .یدیشل وا قفوم 1

 رم ۳۰

 - زعم .یدیا یعدن دو هللالع

 فعل وا یسالوط دن ۾ هدمالک لع «بولوا بهذلا ىل

 هر وق سا ندالع ریهاشم هدن ر وضح كهللا قتکم

 ات قوح ر .ید ردآ هثحابم 3 همالک لع “قد

 ۔املوا قفوم هنماا هک ءردرثا یلئاونع « رهابلا»
 تم را ۸ 0

 ه دنتح | رعتش رابخا یر وپشم كا «بولوا نا

 . رد روپشم یرداو و رابخا .ردشم

 .ردشآ تافو هد ۰ «بوغوط

AWناوم ن نجرادبع دمت و ا)  
 کب .

 ندراظعاو روهشم ( یبوش 1

 تم رح هد دنع كن هفیلخ فا لوحد هدادغب ‹«بولوا ۱

 دن وک هلص وم هتلاسر «هرکص ندقدلوا لئات هرابتعاو

 وا هدنح رات 8 ۰۷ «درهدک هقشمد ه دعل و ؛شاز و

 وش «بولوا یسهقار راعسا .ردشعا تافو هو 3

 : رد دهلج وا هعطق

 ییعب هرظنا تسل بیبح
 یرچه دیریو هلاصو دیرا

 جرا نی دحا لع دا هیودنم یا
 ۔ایعاو ارنک ناهفصا (یناعفصا ۰ ۱

 92و

 دیدسش بح هل يلق قو

 دری امل درا ام كرتاف

 تافیلأت قاط رب هدنف وو «شعا تقبس یرلتمدخ

 ینآ هجو یرلهججاشاب كنب راثآ
 ۔الا» ۰« بطلا لا لخدملا » ««شانک» : ردهرزوآ

 ىف باتک» «« ثیغلا» :« بطلاع نم مصتخلا مه

 ةيابل» «« ةبرشالا و ةعطالا باتک » «6 بارشلا

 نوناقلا» هلرکید مانو « ناکلا» .« راس

۱ 
1 

 . ردشمزا لئاسرو ۱

 | ًاباطخ هراکا راس هلیسابطا كنيرصع .« ردفصلا

 هک ءردراو یسهلاسر 4۰ راد ههیط ةضماغ لئاسم

 دراهلاس رود .ردهدن روص باتک كحوک رب یرب ره

۷۱ MoE ن با 

 عب نیع راشثا یرب «هننیکر ت كننافبط زوک یرب

 ,هنعضه كکع_ یرب «هنیرلجالع یسویب كنکب زوک
 یر «هنفرعت كن راجالع هلیفصو كنهدعم یرب
 ككا یف یسکیار ما اد یو یا هیت

 كرو یر .هنیرلجالع هناثم ی
 عفان» كارش یرب ةف را زد یرب «هنغل هتسخ

 یر هنس واد و ریپدن

 ناو ie یرب «هنعاج وا كلافطا یر «دنرضمو

 یندیرارکید «بولوا راد هسفنوح ور هروک هار

 كنابطا ضعب دوخایو راد هنن راقلهتسخ كناوذ ضعب

 هشنافوو تدالو را .ردیشراق هنیرارتاو یار
 ( مان نج را دبع) یردب س .یدمهنلوا سرئسد

 ۔اعشا ةلج هعطق وش .یدآ ندایداو ارعش ریهاشم

 : دلار

 بيرق لجا اذ ءرلا یسعو
 یردب سیل و لیح رلاب لجحی و

 لیوط لما هل ایئدلا قو
 لیحرلا هبرقب اذام ىلا

 (یدبعلا ىح ن دم هلادبع ونا)

 ندنیخ ر ومو ند رلظفاح روېشم

 ین رات لمک هرب كنب رهش ناهفصا نالوا نطو «بولوا
 كنو

 تاذ جاقر ندنید۔ و ظافح ربهاشم ندننادناخ

 ی رشت ها رد ناو دی ات را و
 هدنسالینسا كرال وغم (هدنم نا دم افولاوا) نالوا

 0 لت

 0 ندنیندحم هاو 9

 هدنم نا

 .ردشتا تافو هدنح را ۳۰۱ و «شم زای

REEكلو س .ردضشقعا تافو ا  

 رهاشم ید (بس مها را ن دمج رکب وا) لضوا

 ه دنفخ تاک ی هدننس ع «بولوا نداهقفو ع

 ومش كأ كنب راثآ .اردشم زاد فا راتعد چاق 3

 IS لات لناونسع « فارشالا تاک 8 یر

 .ردشا تافو هدهمرکم دم هدن رات ۹

 نر الص رهاشم (—سرچ) | رد 1 | نا

 یوشو دهز «بولوا

 - روهه یس هن ایکحلاوقا ضع ر و هتڪرصڏ و ظع و و

IESردشعا تاّق و هده ر ونه هن دم هدنح رات . 

 (یسلبا رط کک جا

 . رد راو یاود بتم و یسهفیطل راعشا «بولوا ند

 2 1 + | ریتم نیا
 -| ز۴س راه اس



 ن با

 هلیسینغت راعشا هدراقافوس هدماش سلبارط یردب

 هدنک رات 8۷ ۴ هجر صحت اصیل هع و لوغشم

 هداروا هرکه هقشمد هدعع .بوغوط هدسلپا رط

 وه «بولوا یضفار یسیدنک و ؛شعا تماقا رایتخا

 نب یرو یحاص قشمد «ندنکیدتا لاغتشا یجد هلا

 ا د یر وا ا لد فر ط نط تا
 -روق هلیتعافش كناوذ ضعب «نکیا ررقم هدیسلسک
 تافو هداروا هد۵ ع ۸ و .شفلوا قت هیلح «بولت

 یدلوا شل وس هرزوا قمل زاب هناط یرازم .ردشع |

 : ردندن راعشا هلج هعطق وش

 هاقلی هاقلا یذلا نا انقوء نكيلف یرق راز نم
 2 تتعر لر ناتو. یراک ها ها مج ریس

 ده ن دجا نیدلاصات یضاق) ۱ ۳ ا

 ندابدا واک ربهاشء (یاردنکسا ۰ ۰

 دنکسا هعفد ییاو «شغوط هدنخ رات 1۲۰ .بول وا

 ضعب هلیشرش ريسفر . ردشلوا ییطخ و یسیضاق هر

 . رد راو یراث آ ضعب رتاس هاب راهبطخ غیب و ی راعشا

 . ردشقا تافو هدنح راا ۳

 ۱ بدوا نا

 بوبح و اا ردشعا تاشو رل وب هان یمن (هب دمه)

 ریهاشم (مها ربا نی هللادبع)

 تن هیش رفا :ب ول وا ندا رعد

 ریسشارعوا هلا راعحاو اییک .بولوا مدآ رب تسود

 ء لر دیک هب دیلقص .یدردیا تحایس اینک او

 مور هلا هلودلا هقلو ؛شعشود هشت راسا ۵ رلم ور

 -روق هن رزوا هلا صم ندنآ رزق هدنند یروطاربما

 رە يح رم ضع هدنقح هلودلا هقن روك ذم .بولت

 وا عقاو هدنحرا ۶۱۶ یافو .ردشلیوس

 رب نالوا راد هنحدم كنهلودلادقث تب یيکيا ر وش

 : ردب دنسهدیصق

 "هبرغ راد ىف مجنلا یارا تیبا
 مرضت نزح ران ىم بلقلا یو
 هلع ءامسلا ىف من لک یرا

 مجللا موجب ىف هارا یمجنو

 ءالع دیعس وا هل ودل ا نيما) ۳ ۰ |

 لد انک سام نا و ا

 بت ص .یدنا رعطاب هداشناو رعشو تای دا :ب ول وا

 قدح كنا داخ

 «نکیا تبهذلا ییآرصذ ES .ب ونل و 6 داشتن دا

 :ردراو ی و راعدا ناود

 ندفدل وا یراط یع هنرازوک و ؛شعا ادتها هدعب

 هردشخا تا و هدنک رات 4۹۷ هرکص

۷ 

 - وا ندارعش یامدق ربهاشم

 al یبو شا یافت و روت هدر ونم نب دم بول

 ناور ن تكللادبع بوشش هنک ولم سابع بو

 راه يح دم قوح ك ETE راکا اتو یدو

 وش «بولوا رؤمو قیقر تیاغ یراعشا .ردقوح
 : رد دنسهشار راعشا ةلج تس

 ةبايص نم تکی لیبل الف یبا

 لذبت دولا ىذل ىليل الو ىلا

 ناوعم» و «نا ر نایلس» / ۷
 2 م E ! | نارهم نا

 [ تعحارم ەتى رەد «نا رهمن 9

 زوو ندنسابطا ریهاشم سلدا انهما ا

 اهذمالت كبيطخ 1 نیدلاناسل ۰

 | لکم هنس ( هزوح را « كنانيس نا «بولوا اس

 .ردشم زاد رر روپشم و

 | حام نا
 شلآ بووس ندننابرع دیعسد

 هدکلرب ها ربق .یدیا عاش ید دک «ب ول

 دع لغلوا یرهفالعو قشع هنراررب .بووسی
 . رد روپشمتاربام نالوا عقاو رعش هدنریب هق رافلا

 كرا «ندنغیدل وا شعشیل 1 هد رار قوحاو هد ویح رف

 «هدنرانک كلي هیلاراشم «هلغلقيص یج ا هدننارس

 هدنروص رربدک | ییهداب «هرزوا قلوا ص وصم اک وب

 لر كيف اذهمم ,یدیشم ردیاب كشوک رب بیرع
 نالواهلیسهدارع كن وب مآ و ؛شمام لوا لئاز یردک و

 یدهسیا شعارآ ایم نا «بولوا فقاو هننارباحم
 ارحاموب .یدشمامهلوا قفوم هکمریک هلا هلهح ور

 هامرس هنتناورو لقن بئارغو تایاکح قوح رب
 :ربشلوا

 (دربا ن حامر لیحرش وبا) وا نا
 ندن-ارعشریهاشم مالسا لئاوا 9

 یتیریاک او كولم یرلتلود سابع ینب و هيما نب «بولوا
 4 هریقرب ه دنهسا (ردنح ما) ندنم و یدنک و شفا ح دم

 .رط یرد هموقرم .ردشلوب تربش هلیقشعت نالوا
 دعب ندنسیدنک «قرهنلوا مشورت هیماش رب ندنف

 یراعشا قو را روصم ییقاینتشاو زوس .هلکعا

 یارعش «بولوا قوسح ید یرهوعه .ردراو
 ۱ تب ییا ر وش .یدیا روس اج اھم هلن رص اعم

 : ردیدن راعسا هلج

 (  ادم ندهد وبا ) | ىلوملا نا
۴ 

 | كهللا ماکحاب مآ ندهیطاف ك وام



 ین روپشم "

E N, 
 ن سا

 ردجح ما ىلا له یرعش تیلالا
 اربص الو ريصلا اماق لس

 اترا یار یر 219 ادا

 ۔ادغب (دچ ی دلنادبع ا اقا ن

 وا ندنسالعو ایک ربهاشم كد ] *
 «شع وط هدنح ران «بول "

 .ردشعا

 تافو هد ۸۵و

 لس ا رم 3 صوص)العو هدنای دا و تل

 «هطاما « .یدیآ راو ین راهم هداعلایوف هداشناو 3

 «یسهیدا تاماقم ضع «یاتک رب لناونع « نآرقلا

 یرات آ او .یلئاسر ةع و رب «یراعشا ناوبد 7

 و راصتخا ی« رک "یناغا» ر وهشم . رد راو

 نکر ونلوا لسع حس

 هدنحا هدقدلح | «بون) و دغاکرب قشور هدنلال وص

 : ردیعبط هداز هک ؛ردشل روک یتیدل وا شل زاب هعطق وش
 هغي بیخال را تلزا ۱

 منهج ب باذع نم اجت یجرا
 قثا و هللا نم فوخ لع او

 معتم مرک ۱ هّللاف هعاعناب

 ) رگ ن زب رعلا دبع سصذ وا ) دان يا

Jبت ص بوق نار وه |  

 .ردراو یداصق.قوح كب راذ هتک و ادب و

 هدنخ ران ۳۲۱۷ یدالو . ید ردا دالب رود اینک |

 .ردشمخا تافو هد دا دعب هدنسهبس ۶ ۰ ۵ بول وا 3

 .ردبقلم هلیبقل (یدعس)

 نب محرادبع یحم وبا بیطخ) ح
 ۔امز هد هی دا مولع ( قاذح دج ۰ ۰

 تربش هل راذبطخ نالوا ر یو وا تان
 A E هلیبقل ی بیطخ) ۰ ردشلو

 را یک

 KE ۳ باحتا هی 2 هدنته 23

 قالخ یراهبطخ نکا كن هجرت بحاص ؛ هلغْل وا

 -راذ ایم) هدنخګ رات ۳۳ ۵ . ردهدنآ و قیوش هداهح 3

a ۳ی شد  saردشعا تافو هداروا . 

 دم نب رکب وا نیدلالاج یبضاق | هان نا ۱ ۱ دلا یح ( ۱

 ردها تاذ و هد رها هدنخگ را ۷۸ :ب ول وا 4

 رد دن راعشا ةلج هم وش

 معستبیغل اتنللعت نیسیاغ اب

 بطي ممل هللاو الو وهل بیطپ

۷۳ 

 ۱ RO راست فر راق

 ناو

 مكيلايل فكلا ىف ساكلاو تركذ

 ءابطا ربهاشم سلدنا ا لشاب ر ثانلا نا
 هړکح مولعو یسهمات تراهم هدبط بولوا ندنس

 هدنتهح هيس .یدنا راو یسالوط دی هد هیعیبط و
 . ید ردا تساقا

 «بولوا ندارعشو ابدا ریه 7 ِ و ناش نا

 هرد ر ورم ییئاطل و حارمو رد راو یسهفیط) راعسا

 .یدیشما نط وت هدلب را «بولوا لناده لصانع

 هلج تس ییارب وس | عقاو هد ١ یافو

 ۱ و
 لیلحت موسیلا اذه كبرشف برشا

 لولیا كافاو دقف مومملا فناو |

 ةعلاط ساکلا طسو ف سمشلا یرت اما
 لوح ردسلا قاطنو ةربستنم ۱

۱ 

 (نايلس ن ےھارا نیدلالاج) | راستا ن

 «بولوا ندارعشو ادا ربهاشم

 يح اص لوط د جد هد هلسا مو اشنا نفو بک

 بلح «بوغوط م لو مد هدنح رات ۵٩ ۰ . ید

 بلح تدمرو شا تلع ر هب هب ردنکسا و دادفب و

 ۳9 هد هب ردنکسا ؛یک ینیدنل وب یناک كل دجا یحاص ۱

 لئاسر ضعبو یراعشا .یدیشلوا فارشالابیقش ۱

 هلج تس یا  وش .ندراو یس+ دا تا رقفو

 : ردد راعشا |

 ۷ ایدلا ف ا نا

ASاتلا نا ایل  E3 هور  

 مسهل الو ردق 5 دع مهلا

 (دوجتن دم نیدلاب ظفاح ار اعنلا نا

 - وا ندنسالع ربهاش» كد ادغب

 هد راک مولع را هدح راو ثیدح «بول

 كشندادغب بیطخ روپشم .یدیا ید رف كننمصء

 لیذ رب لکم بكرم نددلج ۳۰ هنب «دادغب حیران »
 . ردهدقماغل وا دع نود ند روک ذم خیرات ۳

 عاقتساو ءشموقوا ندنندم راک یک یزولعا یا |

 .ناهفصا ءزاعح .سصم :ماش هاب دصقم هشرش ثیداحا

 ههدیعب كلام یک ومو تاره «رواس «ناسارخ

 « ردشعم زای

 هقش ندع را رو دم .یدیشغا تحایسو راس

 یرثا كوپ رب هلیناونع « رییکلادنسل اف ریتلارمقا » ۱

2:۳ 



 ن با

 E EH هنن ر رھ كمارک در ام ه دنا 3 « رد راو

 ۰« فلت ولا و اتا » ««ماکسحالا ن ی 48 رعم ق

 ««نادلبلا و ءاب الال انب دعادبسن» .«قزفلاو قفتملا»

 معما » « یلاوعلا»

 قئافلادقعلا » ««لاج رادف رعد ىف لأمکلا» «« نیم الا

 »¢ یقئاللا خیرا وت نساحمو ای دلا رابخا نویع ف

 ق یرولادهز» <« ةنيدملارابخا ىف ةنيملا ةردلا »

 3 رده رز وا ین آ هحو یسه راس تافل وم

 دفرعم ق نرظانلا هنج » <«

 .« ایلیا دعسم ین ایلوالا هضور» «« یرقلا رابخا

 ةولس» هرزوا دلج ٩ ««راعشالاعاونا یف راهزالا»

 رهزلا » <« یفاش)اتقاتم» €٠ دناوفلارغو ديس ولأ
 «« هرضاصا ناوشن » «« سمعلالها ءارعش نساحم ق

 رابخا» :« فرظلا لها رابخا ق فرطلا ده ری »

 قاتشلا

 . ردشع ۱ تاف و 3 2 0 :بوعوط ةد اا ۰۷۸

 و باش «بطل اف فاشلا» .«قاشعلارابخا ف

 یراعشا یک ینیدلش الک آ ندرلنا ودع ییدح كن راثآ

 : رد دهلج وا هعطو وس «بولوا لزوک جد

 یآرو ىل ديعلا موي لاق لثقو

 رمهنت نيعلا عوسدو يلملمت
 و كارا لام

 لا . هیف كبلف ناك

 طو نع رادلا دیعب: یا تلقف
 اوربيه دق بایحالاو فکلا قلمو

 (یدیعلا ىلع ن نسح ىلع وا)

 بول وا ندنسا رعش طساو

 رعتسد 3 تا

 ا
 حدم یرباکا ضعبو

 .یدیشعا باشا ید هدحا یحاص كبلم «بودا

 ۵۹5 : ردیقلم هیت ( مایه )

 شفا تفاقا هدقشمد و دادن

 یدیا به لا ییش

 ردع | تاتو هلن راب

 ۰ ردندنر

 قم نیبلا مو عاض الق دش نم نیا

 نغالا یظلا رتا وفقی حار اد هات

 بول وا ندتسا رهش زا ریش

 نیدلاثایغ هحاوخ ندارزو

 هنناف و جرات

 د راعشا هلج دعطو وش

e نا 

 . نر داش ران هم وطنم نوا هنه li لر

 .یدمهنل وا سرزبسد

 / یدرک میشنمه رقفو هقاف اب

 یدرک میرق ییو رایو سنوم یب
 تسارت هاکرد نابرقم هبتر نیا

 دزد منچتبا تمدخ هچایآ

 عسا هلج تب ییا وس

 ا ۷

 و حاطنلا نا

 E روپشم یزاعشسا نالوا

 رت ومو سس

 هاب فلد وا

 ران وراه

 یم «ندنفیدل وا شهربدنح وک هلايا ضعب یدیش

 . ردق وح یرداو و تایاکحو یرلارحام

 كل دهنناف و كن ورامهو «شفل وا نیقرت ندا رعش رود

 ینیدل وا شع اق هتسیدنک یس وبق و ,SELD ماقم

 بول و ید هدنساعدا تعاعم و .رد ورم

 یرهش جد هب .ردراو اف راه سا ضعي هدىاب و

 ۔العو قشع نال وا هب هب راج رب هدنیسا (نانع) . رد راو

 «بوا وا روم ینایاکح ضع قلعتم اکو و یسهق

 « رد ه دنقح یسهق وشعم و یمسق 5 كن راعشا

 : ردندهلج وا تس ییا

 ابحاش تار تقو نانع تلاق

 بو كالع دق ثالام رکبای

 یذلا قلی مل تخا اي اهتبجاف
 بونا لستیلا ال تیقال

 ن ع E )ی ورطنلا نا کل ارل ۱۱ وا)
 «بول وا ندا رعش ( توت

 دن رعه هدادغب ا یتیدل وا لەر دنکسا لصانع

 .یدیشقا ح دم یرصا هفیلخو تماقا هداروا

۱  
E 

 هند زب هیفاع ن یخ یحاص هقرویم ندنفالخ ماتم

 تداوم رد هک دارافس
 ؛شخا

 سیلس .ردشعا تاف و هدنح رات ۱۰۳ قردنل وا نییعت

 هس راظن یدصع ناتس رام هدنند وع هدادغب و

 .رد زا و یراعسا

 و Ek سس ر ہن ےک ۰ ر ا ٠ سانا و ا لع) ا

 . رد را و یسهدیفم فیاصت ضعي راد هبط نو بول

 . ردشم | تافو هدنګ ران ۰۸۷

 ىلع نسعا وا نیدسلاب ذهم) ۱ ا

 یابطا رهاقم ( یسیع ن ۰

 ؛شقا تأشنو دلو هددادغب ؛بولوا ندمالاسا

 رایتخا هدتشمد تیام كرهدک ید هرصعو قشعدو

 تمدخ كنيكنر ن دوم نیدلارون لداع كلم .هلتماقا

 هدقشمد كملاراشمو ؛شفلو هدنشاتک و تیابط

 قشمد هدعب . ردشم | هرادا یاتسراع ییید ر دای

 «بودا گاز هیوا نيدلا حالص ندا طب

 دب جد هداشناو تای دا .ردشعا تافو هد ٤

 یسیع هللادبع وبا) یردب س .یدبا یحاص لوط

  ندارمش ریهاشم ( س ر |

/ 



 نا

 ار راعشا ضعب «یولوا ندا رمش و ابا ا ۶

 . ردل وقنم یس

 اتش رج و 1
 2 i ن 4 1 ۱ بشللا نا

 ۱ رعس ربیهاش» ارم ) یسیفن ۰

 . ردشعا تاو و ه دنخح را 1۸۷ «بولوا ندنساداو

 دلج ییا هلیناونع « بابلالاهزانمو بابعالالزانم #

 وع . رد راو یراعثا ناوبد بت صو IE هرزوا

 EE , راعثنا لج ۹

 هدقفر ناتقلاا لع نیس 8 ۱
 ِ فساات هدقفو بيشملا لیعق

 یققنا اذا هاوس هفلع كاذه

 فلخ ال یضم نا اذهو یضمو

 دمع نیدلالاج دلا دبع وا) منا ن

 لدن سقم رمهاشم (نایلس نی

 ینیدل وا لب لصانء رو E ی

 .ردشعا تاقف 1 سدعع تس یدلاح ۳

 . ردشع اتاق و هددادش و دی رات ۵  ء

 ید هرصع

 هلن سهس زدم (ه ر وشاع) تٽدم لیخ رب هلتلحر

 ریست رب لیمو كوي .ردشلوا لوغشم هلسیرد |

 ؛لودب بایسا .تاارق تافل 8
 نددلج ۵۰ بولوا عماج یرلتهج راسو تارا

 تافو هد ۹۸ ؛بوغوط هدرا ۱۱۱ .ردک (
 . ردشعا

 | تخون نا

 3 ٽتافو هد سهد هدنخم رات ۱

 .اشم (دجا ن ىلع نسجل او ا)

 ۱۰ بول وا ندارعش ریه

 زا تبغر هايد

 تاب هلرورضو رقف ءبولوا تاذ ر داشیورد

 «بولوا یراهشا ناود رب كو 8
 : رد روپشم یعهعطق

 ترت ملف یشاولا یب كيلا ىس
 ربا نم قلا ام بيذكتل الها

 یرک ذلا یف یدنع كب یعس ولو
 رهسلاب مونلا تعبل لایثا فیط

 ۔ اھا سراف ( ےہ

 -» ۹ و نا

 ةفيلخ انروصو ؛لشعا طبض یسراف ربارب لدا رب

 هدنساعدا درفت هددسا شع وق وا هبطخ هنعات یسابع

 هباغب نن یسوم یسراف دم هفیلخ هدعب .یدیشغل و

 .هلکم رب و

 هد( نم رهمار) هدنګ را ۱ مغ ن نجرلادبع نالا

 ۔وا نییعت هنکلیلاو س راذ ندنق رط تن وب

 ه دعل و «شعثود رسا :بول وا مزہ هد دب راح عتاو

 ن با ۷۵

 ررقن هدس راف هجرت بحاص «دلغلوا شلوا لتق
 هطساو هرزوا كجا ه راح هلا اغن نن یسوم «كرەدىا

 هد زا وها ین کا قحاو نا یوا

 یتساروا فلعوعه هسراف راقص نب بوقعی «نکیا
 روبج هکم ود یرک لصاو نبا «ندنکیدتبا طبض

 تعاطا ضع هرافص نب بوقعي اروصو ؛شلوا
 دارم یکشود هنتسوا هغو افت ل ا

 ندقلحاو ندنرارح یمق رب كن رکسع «هدهسا شتا

 رسا هد ۲۱۳و ؛شعا رارف یسیدنک «بولوا فلت

 . ردشلت وط

 ۱۳ ۱9۱, املا شات ۱
 هوا یدآ ی :e ۱ لصاو نا

 باستناهدالوف هد زاربش ءهلتق رافم ندن وب هدعب «بول

 ترورض تدمرب هنن رزوا لتقو ذخا كو و لا

 كنهلودلا بذهم هددعطب .هرکص ندقدلاق هدنلافسو
 هلن اتس رکشل نالوا یلوتسم ههرمصد .یدیشم ربک هنتمدخ

 یوقرم بودیا كرادن رکسع هایسهلیس و كا هب راحم

 بذهم «هرکص ندکد تیا طبض ییهرصبو «بولقم
 هلا ید ییهعطب اردن هنایصع نالعا ههلودلا

 .یدیشعا روبج هرارف یهلودلابذهمو ؛شمریک
 ندکدتنا تنکمو توق بسک هدراروا هلهحووب
 هب هب رام هللا هلودلاءام یحاص زاوهاو سراف «هرکص
 کیا كد هنخ را ۳۹۷ ندنځګ را ۳۹۵ .بوشپ وط

 بواغم هاکو بلاغ هاک هدنابرام نروس هنس چوا

 ذخا نکرد رارف «هلغل وا بولغم تیام «قرلوا

 . ردشفل وا لتفو

 رهاشمو ندنفارشا سلدنا (دجج ۰ رنا رل

 هلطیلط و «شغغوط هدنځګ را ۳۸۷ «بولوا ندابطا
 تافو هرکص ندنخ را 41۰ ؛بودیا تماقآ هدن ریش

 - هدایز EY یک كن وطس راو س ونیلاح . ردشغا

 هدهد رفه هب ودا صوصالع «ب ودنا انتعا هش ۱

 ة نن رصاعمو فالسا ۱ ه دنعا بیل U دجا نددارکا ءا روهظ هدو

 ۔ادتقاو تراهم a ۵ یرلقلهتسخ او لکشم
° 

 راد هر

 تیاغ .یدیشمک رح و رک

 5 . ردل وقنم رد!و و تایاکح قوح كن

 لا هب دغا «بول وا یلسم ر صوصح هندنک هد و ۱

 نکعو < نم رب و هب ودا ه را هتسح نالوا نکع یسوادن

 بودیا حج ر هب هبک م هی ود | هد رفم ةیودا هد هب م

 رت هفلتحم عاونا ید تقو ینیدلوا روبجم هبیک ر



 ن با

 كسد روقسیدو سونیلاج .شعا ردا زاربحا ندنیک
 نانلوا هوالع ندنفرط یدنکو نانلوپ هدنراپاتک

 «هرزوا قل وا عماج هلتییس نتمحرب ییهد رفم هر ر ودا

Eیرتا ر لکم أ ودع ( هد » 

 لناونع « ثیغلا»و « رصبلادساح للع ىف رظنلا

 0 یافیلأت

 رقم ا اط E ى

 تبذرم 9

 قیفد « ««تابرجم» ¢ داس ول ابا اه «

 یط وقس كہلاراشم «بول وا دنت

 «هنبرزوا یرما كہللاب رداقو ؛شجاق هنناب كنەلودلا

 هشادم هصنلوا جارخا ندنفرط هل ودلا بذپم

 هددسیا شفلوا سحو ذخا هداروا «بودیک

 -واو ؛شقک هنالک بودا رارف هدن را ۸
 «بوشیفلاف هنساعدا قلوا یسیدنک هاب عیاط هدرلار

 هدعب هدهسیا شا رابتعاو توق لاصعتسا تقو رب

 ید نداروا «قردلیشالک ۲ ینیدل وا بذاک كنساعدا

 تاو نا تیبش) ON ج اارخا وا درظ

 ۔اص هقرو ج ورسو نارح ید یر هدنعسا ( یری

 ندهراس و برع هدننخ را 4۲۰ ول وا یخ

 رد تو ور ی اخر راز هایت ی لک
 تير یتساکلا كناورم نب هلودلآرصن هلدادفسا
 نوک دو ریطع نا هرکبص هتلسرب و ؛شخا او
 ییادوسو اهر ندرلعور «یافتالاب هللا هلودلا مصذ

 هداعا باهر یا هلاصم دقع هده و :طیض

 هار دشت ا

 كنیسابع اراب ما هلیا عفر یتسهبطخ كنبولع
Nsندا رح هدد رات  E I]هل اب  

 شع وق وا هات

 .ردشعا تا و هد E و روب هب هد اعا یس

 ۳ ادب ع رع وا) ۱

 ۹ ا یشحولا نا
 ؛شعاتئارفو دا هد هل طیلط «ب ول وا ند دعو ع

 دک ف هس وا هک هد یا

 ره 0

 هد ۰ «بول وا یسیضاق كنار وا هد ر٤ رخآ و

 لزوک هلیاونع « بالا حرش » رال تافو

 كکروف یا .ردراو یتافیلأت ضعوا راسو یرنار

 راصنخا ید ناک یلناونع « نآرقلا لکشم »

 . ردشعا

 فرش ن دمحم ندلا فرش

 3 RNY ندا ا ۱ دحولا نا

۷٦ 
 هدن رات ۷۳۹ اور ویمم هلیطحخ نسح صوصخلا

 «شفل و هدنتمدخ یا س رس .ردشخا ثافو

 ۷ ار ا « ه دش دح

 es نا
 و شا تاقو هد

 .ردشم زا باتک رب نالو اب بش هلیاونع

 ۳ ِر هر ام لک ب۶ نیز ید نب هح أ ست الا 1

 هدنخ را ۱ با ند هیعفاس ءاهقف و دادا

 .ردشعآ ثافو هد ۷ ٩ و «شغ وط هدنابگنلا د رعم

 قلعتم هب ایفا رغح هلا لیذرب هنح را روپشم كنادفلا وبا

 رک مردعم زا تاک ر هلیاونع « تا ا ةد رخ »

 اوا عبط هلیسهصاب شاط هدرصم هدنخ رات ۹

E aردە روا هحو ید یرا 1 رکید  

 حرش» «موظنم «دیشف دناوخ» ««دید رولا ةكهبلا»

 - وا حرش هنسهیفلا كنيطعم نا «« كلام نا ةيفلا

 9 ف بابللا ةديصق» ««ةردلاهوضو» قره

 لم راصتخا» ««بابللا ةديص حرش» <« پا عالا

 .« هبقللا لئاسلا ف هبهذملا لئاسملا» ۰« باعالا

 «« تامانلا ریعت ف ةزوحرا» «« راکفالا راكبا »

 « ريطلا قطنم» «« را حالا صاوخ ین ءزوحرا »

 ر روپشم هلیاونع «یدرولا نا هیمال» .موظنم

 -رع رب هلیاونع « یزرابلا نا اير »و «یسهدیصق

 .رد راو ید یسهپ

 فا نا اس 0 ءاقرو نا
 بول وا ندایداو ا رعش ربهاشم

 تافو هد ۳۹۲ و ءدلوت هدارماس هدنخم را ۲

 ضع ندنفرط هللاب ردتقم یساسبع هفیلخ .ردشعا

 ها هلود-ا فیس .یدیشفل وا مادختسا هد راکیلاو

 ا ال هیطق وق دراو یرهراخع (مظنو ارات

 ۱ : زدن دیو

 ایسسات كقلع ىا ال كتزره
 ایضاقتلا تدرا یا الو يح

 هلسدعب نه فیسلا تیر نکلو
 ایضام ناك ناو احاتحم زهلا ىلا

 ید (ءاقرو نبا هللادبسع نب دم رکب واز س
 , «بولوا تاذ رب دهازو لاع ند هيعفاش ءاهتف عا
 تاف و هداراح هد ۲۸۵ و :شداشاب هد ر وا شی

 ردها



 ربهاشم (لبع نب نسح دمع وا)۱ ۲, ۰ 9
 دو لا

 یلدا دغب یردب بول وا ندا رع 8

 هدنخ رات ۳۹۳ و ؛شعوط ها3 سب ی دنا ینیدلوا

 یناویدبترم «یدناصق لزوک_ .ردشعا تاف و هداروآ
 ییاتکرب هلیناونع «فصنم» هدنقح یناقرس كنیبنتمو

 - ردندن راعسا ةلج هعطق وش .ردداو 1

 قوشلا بقلا كيح نعالس"
 قوسالو كيلا وبصی اه
 ءانغ اتل كنع ناك كؤاقج
 قوقعلا دلولا نع ىلسي دقو

 - اشم (دمح نب دجا س ابعلا وا) ۱ دال و نا

 ندهیفنح ءاهقفو ندنو وح ریه

 «راص2الا» هدنبلع كد رمو هدنم كہ وبیس فو

 بتر هلیبییرت اه فورحو بانک ر هلیاونع
 نیا هک «ردراو قیلأت رب ىلناونع «دودماو روصقلات

 ہد ۳۳۲ یانو .ردشفلوا حرش ندنفرط هولا |
 .ردشملوا عقاو

 اشم (شرف هلادبع دم وا)

 مانا ز ناف ءاهقف *) | هو نبا

 2 ندتشاحا کلام

 .یدبا تاذ رب قتمو دهاز هلیسهدایزو یحاص لوط _
 ۔ وا فیلکت ًارصم ینلیضاف رصم ندتفرط هفیلخ

 .یدی اغا لوف ات

E ESدی ید  

 هدنګ رات ۵

 . ردشعا تافو هداروا هد ۱۹۷ «بوقوط هدرصم |

 یراروبش» كا بولوا ینافیلأت چاق رب قلعتم ههقف "
 یناونع «عمالبا» ها «ریغص ءاطوم» و «ریبک ءاطوم»

  ردناتک ٩

i) نا 

 «هر و < هک دا تیاور هد

 - وا تاذر ندشی رق هدهرصب هدننامز ممز بحاص 3

 «هرکص ندقدلزو هقرف ینیدنلو بوسنم «بول

 (وقناخ) «هلتېزع هنیج ندارواو هدنه «كرهنی هب یک "
 ۔ابرقا ( ۱
 نيج نانلوب هدنربش (نادج) «هلای ینغیدنلوب ندنس "

 لئا هشرلناسحاو ماعناو ءشعشیروک هل روطارهعا

 شمر وڪ هدنیح هلدوع هقارع «هرکص ندقدلوا ۱

 داکح وب كنبدوعسم .ردشعا لقن یلاوحا ینیدلوا

 راز ( غنوق منوه ) و (نوتاق) كنيح هلی ےس

 یداقتعا كنهلسم لاها نالون هلتیلک .هدنرلفرط

 ( هنا لوسر ترضح و «تماقا هد رهش ۷

 ن با

 هسنارف دردواو تباشمو تسسانم لو رب هدنسهرآ

 هدنکلاع نج «بونل و راذکتیلص هدنیح ندنفرط
 روا دلح کیا هدنفس لاو اه
 - ربتود ییراد ) ویسوم نازاي () باتک رب لصفم

 ال نالو هدتهج وا «هروک هنشاور 2 ( ناس
 ارقا نیش ك (علص) لال وسر ترمض> هدنداعس تقو

 یالسا ند هنن رایدنک و شک هب وشاف كناذرب دنس

 ییراد)ویسوم قجآ .شم رینانیا هنغیدل وا شتا نیقلت
 تیاور یتغیدنل و نوفدم هدنوتناق كناذ وب (ناسریتود

 كلبا كاتک ید ین ر كنسهرب یقحو «كرەدا

 نبا یدوعس .هدلاح ینیدلوا شا جرد هنسهفیع

 .رویدا رک ذ یتغیدلوا شعا تدوع هقارع كنابهو

 «( نوشناق ) د ریش ییدد ( نادج ) ك د وعسم

 . ردلعک . یشوا (غن وق غن وه) ید كن (وقناخ) و

E 5تک ساز  ATSتابش  

 ا ۳ ۱ لوبهو نا
 رس هنفرطره كناياپساو «تأشنو دلوت هدهیسم

 -رح,هدندنسع ارکو كولم رثک او ؛شا تحایسو

 هلا هحافح نیا عاش .یدیشلوا لئا هزارعاو تم

 هحهرکص ندنخح را ۵۲۳ .ردلوفنم یرلارحام صعب

 وش .ردبقلم هلیبقث (یسرلا ةمدلا) , ردشخا تاف و
 : ردندنسهشار راعشا ةلج تب یا رب

 للج ةمه ىلايللا نيب و ییب
 لح اهل یذعتسال ردبلا اهلان ول
 بنش اه دنع بايب لک بارش
 لعک اه دنع مالظ لک لوهو

 اثم أ ۳ دلا ۲ ۰

a ۰ء تب ولو ندایدا و ارعش ریه ]  

 ص وق ا .یدا ریظنس هدننف هلسامو اشنا

 ندنخح را ۱6۰ تیاب «بونلو یسیشنم و ریزو

RSفی  N ۳ Eقانخا  

 د ا 2 و
 ةمركتو ایظعت فلالا یتنیطعا

 قید قطعا ما یرعغ. تلا

 ریهاشم (— ىلع نسحا وب ا) ۰

 راتعس «بول وا ندا رعش نوراه نا

(*) Darby de Thiersant.— [o Nahométisme en Chine 

2 rol. Brnést Leroux, éMiteur, Paris 1818. 



 ن بآ"

 - راو یرلارحام هلا اپداو ارزو و افلخ و یسهفیطل
 نا بحاص .ردلوقنم رداو ضعب هدنقحو «رد

 - " ۲۷۰۱ .یدیا راو ییایسانم و قوقح هللا دابع

 هدکلینغم . ردشا تافو هد ۲۹۲ «بوغ وط هدنح ر

 E E لصوم قاع»ا هلا ېدېم ن ها را

 دا تس ییا وش .ردشم زا باتک رب هدنقح قرف
 : ردندب راعشا

 یوهلا ف كنيبو ییب

 باسنالا مسجر “هيڪ لا ىلاو

 باب سا

 باتع كيف رهدلا نيبو ىتيب
 باتعالا هجمي مل نا لوطيس

 ( هر دج ساقلا وبا ) ناه نا زا ےک ام ۱ : ۰

 وا ندنسا رعش مظاعا یلدا

 یتیدلوا ند رېش هبدبم یکهدهیش رفا یردب «بول

 هجر بحاصو شا ترعه :سلدا «هدلاح

 رعش .ردضعا تأشن هدارواو ءشغوط هدهیلیشا

 كنيبنتم دکب یتسهفاک كنسایدا سلدنا هدنایداو
 هع « برغلا ینتم» هل یتسانم قلوا یرصاعم

 یراعشا «بولوا كوي یراعشا ناود .یدیشفوا

E:ایم هدحدم هدهسیا غیلبو سیلس تیاف  

 «ندنغیدلوا لئام هنبهذم هفسالف .ردقوح یاغل

 هورک یتسیدنک یحاص هیلیشا نالوا یسیماح

 ندنبس كنوا ین دا هیفادم یشراف هنیبصعتم

 زر تحاض وا ضارزعا فده ید یدک

 كنو و ؛ش ا راطخا سا تحایس تدم رب هبهج
 ۳ ددطح (هیاو) ید شرف یاه یا هنو ا
 تدم رو ؛شتا باشا هنبحاص كناروا .بودیک

 ندنفرط زعم «هلفلوا ریکلاع یترهش و تبص هرکص
 هدنحش رات ۳۲۱۲ نکردیک «قرهشلوا توعد هرصم

 هدنفیدقیح ندننط و .ردشقعا تافو "الوتقم هدهق رب

 تی ییا روش .یدا هدنشاب ۳۱ هدنافو و ۷

 : رد دنسهقیقر راعشا ةلج
 كتبا فویسس ما كقرط تاکیذ

 كيف فشارع ما كرخ سوگکو
 لع ات دتعوم كاف ما كلانیع

 كيداو ما كاقلا یرکلا یداو

 | یناه نی
 هدهتدس ءردلاخ ینیدل وا یلهیلیبسا لصا نع «بولوا

NEEبولوا لزوک تیاف یرثنو مظن .ردشغا  
 «لیبن» کلام نا . ردشعا لاغتشا هلیس ردن تای دا

 ( یمخللا دین لوح 4 ا دبع وبا (

 ندع یارعش و اپدا ربهاشم

۷۸ 

 2 سس سس سس سس سس

 سد

 :ن ب ۱

 ابار کک ا نطو حرش E لناونع

 .ردشقارب ید را 1 شعب رکید و «شعا فلات

 و .ردشتا تافو ادییش هدنرخاوا یلهدس ۲۳
 :ردندن راعشا هلج هعطق

 یرت نيح یلذاع ینلت ال
 لیعسم يوافق یوها نم هجو
 یذاع يیبح هجو یآرول
 ليج هجو ىلع انقرافتل

 رش 2 2 ۱ 2 # س

 1 نی | هبرابملا نا
 سابع i هلا دبع 6 29 ۰

 یدا ده ندلا ماظن بول وا نیم هش راتضح

 بول وا ندا رعس ریهاشم . ردف و رعم جد دل _یسا

 هرزوا دلح 1 و «ردلوبقمو لک تاغ یراعشا

 امو نیم ه وعه .رد راو یا وید كوي بص

 ۵ 7 تلآ ر ید زامهلی روق ا ایا «بولوا

 راشم هاشدا هلآ كللا ماظن رومشم یربزو كنالس

 یرلح دم .ب ول وا ییاسشا ههاشکلم لعغوا كہلا

 IS ماعناو «شلیوس رله دیصق قوح كن ه دنفح

 مطن ق هنطفلا مان » .یدیشلوا قرغتسم هني رلن

 هنهد و دل لک دن و وات درب هلس ا ونع « هنهد و ليلك

 یس ۵د وطنم ر لناونع 4 غابلاو ح داص)ا « هدنن ولسا

 تغالب «ب ول وا تک قلاده ۲۰۰ او

 هدنګ رات ۵ ۰ هجرت بح اص . رد روپشم هیتسالسو

 : رد دنس هفیط) راعشا هلج هو وس ردا تاقو

 آر ذا دیعس وا لوقی

 تبرش ام ماع ذنم اقیفع
 یل لق تب ریش یا دی ىلع
 تب سالفالا دب ىلع تلقف

 جم نیدلا نوعرقظلا وبا) | ریه نیا (— ىع ندلا نوع رفظلا ونا) ۰
  “۰ yvسال نقم ندهیشابع یافلخ |

 زارحا یرازو لس هد ۶ ۶ بول وا یر زو كہلل

 و ؛شعا ٥٥٩١ لاب ریتسم ندا سولح هدنح را

 ردشعا ثتاق و هنس وا «قرهنل وا اقا ید ندنف رط .

 هد رکیلاو ضعب و هدنتعدخ كليشنم لوا ندنرازو

 هدم ولع شکاو هدنایداو اشناو رعس .یدیشف و

 یتاعم حرش نع حاصفالا » «بولوا یحاص لوط د

 ««قطنملا حالصا رصتع » «« دصتقلا » «« حاصلا

 ««دودحو روصقملا ف ةزوحرا» ««تادابعلا باتک»

 و یراباتک لناونع « طلا لع ف ءزوحرا»

 د.یل ولا وا) یلغ وا كن و روا . رد راو یراآ ضعي



 ریا

 ن ب 1 ۹ 1 ۷۶

 هد ساق تیکت تو 2
 هش رب هش رزوا یافو كنب رد .نکیشفل و سوی

 نکیا هدقجاق ًایفخ نددادخ E م 13

 . ردشقا تافو هدسبح و ؛شقوا سبح :بولیرط
 ریهاشم ( ىلع نب م ا هم نا ۱

 نلید ذی «بولوا ندارعش 3

 وبا .یدیشو تربش هلیسالتباو ليم هنبارش امرخ
 3 رکو یداصق ضعب هدنقح دم كل روصنم رفعج

 ر رع رباکا راک درک ملا ه ٍلاراعم هست
 . رد را و یرلارحام قوحا

 یعنکیا «بوغوط هدنح را ٩۰ .ردلوقنم رداوو

 تیب ییا وش .ردشعا تافو هدرخاوا یره نرف
 :ردندن راعسا هلك

 یوم لبق ةرکس هللا لسا
 ناركساي نايبصلا حايصو

 ور ما اي نامزلا نا ام
 ییکب نل تکله نا اکرات

 e اشه نا

 :لع هت ووا ندالخ رها ۲ 1
 .یدبا یحاص یلوط دب هدبسنو وع صوصخلا

 تابعت هدرصم داع و
 روپشم كا .ردشعا تافو هداروا هدنش را ۲۱۳ و

 هلیاونع « ماشه نا ةريس » رو دلو

 راعشاو هشاسنا كنکولم هلیم وق رج .ردفورعم

 .رد راو جد فيلات ییا ا هب هب ع تاک یک ہد رشا

 1 تا ۱
 هللادبع دم وا نقل لاج) ما نا

 ربهاشم (یراصنا یس و ن ۰

 نر هد سد هدنخح رات ۷۰۸ «بولوا ندناش

 نغم » راد هوح لع . .ردشعا تافو هد ۷۲۱ و

 یرانآ ضعب راس و یتتمرب كوي یلناونع «بییللا
 ۱ هل را هیشاح شوت هدنشماه بيبللا نغم ودود 3

 . ردشم وا هد سحمه ه دنخم ران ۱۳۰

 ( ندلا مامه ی رجع نیدلا لاک) ۱ مام نا

 «بولوا لد هیفنح ءاهقف رهاشم

 ید هدعولع راس و هدنایدا هقشب ندل وصاو هقف

 ضع «پولواا

۷۹ 

 ۱ یباستنا خد هنویفوص ةشاط .یدیا یحاص یلوط دی

 : حق .ردلوقنم یسە ع لاوحا ضغب

 ن با

 هناشک « هاده» هلیاونع « ريقفلا رجاعلل ردقلا

 . ردشارب جد را۱ ضع رکیدو «شم زاد حرش رب

 تانو هد ۱ بول وا هدنتح رات ۷۰۸

 ۰ ردش |

 ان 5 فلا ۱ 5
 ( نیس ن لع جر وا ) ودنه نا

 - وا ندو ای یابطا ریهاشم ۰

 یحاص لوط دب هددیعیبط و هيفسلف م ولع ءب ول

 جد هدشاتکو تایداو اشناو رعس «یک ینیدلوا

 .ردشغا تاّو و هداج رح هدنګ ران ۶ 2 و شفا و

 ىلا لخ دملا ف هقوشلا ةلاقلا» .« بطلا حاتفم»

 « هيات ويلا کا نم ةياحورلا ملکلا» .«ةسلقلا ع

 : رد دن راعشا ةلج هعطق وش . رد راو یراعشا نا ود

 تأرذم كتيع لابام ىل نولوقب
 لطمه اهعمدا ىضلا اذه نساح

 ههجو ةعلطب يع تنز تلقق

 لسغ اهعمدا بوص نم اهل ناکق

 ۱ دوه نا

 یندالو

 - اوط
AN. 

 و .دجم)
TOUS 

 راح ود كلود ن دح وم هلس اف و دم هدنح رات

 تاداس یهدنفرط هیسنلب «هنرزوا یشوا لزاز

 وا دیس «یردهلو عوقو تاعزانمو فالتخا هدننیب
 هرزوا كعا هبلغ هت رار رب روصتمن لداعهلا دز

 سلدنا «ندن رک دا دادتسا ندن ران ایتس رخ ایاپسا

 ندقلزسد وخ نالوا لصاح هفت را السا ها

 (تارص) ندلاغا هیس رم در اف اس
 هیلغ هات امد دن رکسع نیدحوم «هلحورخ هدنسهطخ

 ندهیسابع یافلخ ؛هج ری هلا ییهیسم «قرلاح

 بقاعتم نیر ر و ؛شع وقوا هبطخ هنمات لرمصاتسم

 زنا هوس قاپ زار و
 قوجرب هیرلنایتسرخ ایناپساو ؛شلآ یتناونع نیلسما
 هعیس وب ییدودح هیمالسا كلام «ك رهدیا راهب راح

 ییدشا هل رجا ینب هدنح را ۰۲۹ «هدهسا شعئیلاح

 ؛شیقیح ندنلا هیلیشاو هبطرق «هنبرزوا تابراحم

 كنيسابع ةفيلخ نددادغب هدنخ را ۱۳۱ قح آو

 - وا لصاو قاعسو تعلخ یکیدردنوک هدوه نا

 رجا نا «هلففلوا ےلست هتسیدنک هدهطانغ ؛بول
 هیات ی

 ابفاعتم .یدیشلرو یقل (لکوتم ) ندنفرط یسابع

 ناو شهاب هب هجرت بحاص جد



 نا با

 "یدایا ییهبطرق هد ۱۳۳ .«كرهدا هبلغ رانایئس رخ

 ید یسلاها هیلیدسا ۹ یرلفد راقیح ندنیلسم

 یەطان رغ رجا ناو E ن دیشر

 للخ هنتنکم و توق كد وه ی 1 .ca _لوا ش | لمرض

E:ك اولو ا 2  

 عا ن هنکلیلاو هرم « «نکیا

 هد ۳ ا ی هدر كنيم ر 4لادبع

 لتف ندنفرط هیلایوم ءهغملوا شا ثاذو هدماج

 د وهیب ید هدنسهدام « د وه » ] . ردن ونظم ینیدنلوا

 [. ردق هنلوا رکذ یلاوحا كنتل ود

 (دل ودلا دضع ن نسح ىلع وا) 1 دوه نا

 یسهداز ردارب , تاک وتم دج ملا فذآ

 - ولعم نالوا هدهفسلفو بط و هيجح مولع بول وا

 ندمارک نیفوصتمو e رار هلي راپمو تام

 قیبطت و عج یهفسلفو ت تر > لا فو ص .یدبا

 .یدیشل و تدح و قیرطر صوصح هندنک «ك رمدا

 .ردشلو ترش هلا عاطقنا ندایدو یوقنو دهز

 .یدیشما رایتخا ید ِتفایق رب ص وص# دن دنک

 ندک دا 3 هد رف یامسا هدر فرش ناسا

 تماقا هدماشو نیو راح تدم لیخ .هرکص

 اا ۱۳۳ .ردشعا تافو هدقشمد هد رات ۱٩۹۷ و

 رو یا رایت :یدیفغ وط هدر رط هلو

 :ردندند هلج وا هعطق وش «بولوا

 سبق ی حال قح
 سیقلا كلذ نم یملا ناب نابو
 "هتحدلا تضخ

 مهعبر مب رلا اله م وقال تلقف

 ٩ O شل" تو
 4تا نع یضغ نيعلل تلقو

 هاشم (نسح ا لع وا) | ۶ 2 +

 2 ولع ر 3 و ۳ ا نا
 ب وا وا قوفو جد هدبط نف .یدنا ید رف كنامز

 EL «هدیلاح کیدلب لمم یتهج یرظن

 .یدیغو یتراهم هدنتهح لع «ندنکی دقیا لیم هلغوت

 - ونیلاجو وطسرآ «بولوا قوج یسهدیفم فیاصت
 نع .ردشجا حرشو راض یبرلب اتک+ رک! كن

 ینراهم کهدهیضایر مولع «بول وا یلهرصب لصا
 ندنناضیف كا یسدنک اناذ «هجل وا قافآ رک ترپش
 ییغیدل وا ردتقم هغل و قیرط ر كجه هنلوا هدافتسا

 ك ولم لر وس تم وکح ہد رے د «ندنع دل وا شاب وس

#۰ 

 ى ه سوم را کا ا

 ۱ MY نون دف راک یس هقمتع 9 بارم شا

 یرلشیا مسج ردقوا نالوا هداملا راخ درد ةطاقن

 رب یرلفدمهلوا قفوم هنلاعا دل رلبصم یکسا اا

 هدابوو ؛ شک روتف هنن رمغ «هلک رد یتعح هيم های یا

 روم ضعب ندنف رط 8 > :a ر راهظا

 راک وک ماظ هيلا راشم «هد هساشلن رلل وق هد هيس ايس

 ندنالپ «نوحا قمالوا یلظ تلآ ,ندنغیدل وا مدآرب

 رب «كرهزتسوک ننجح
 ره زا عاچ «ب وقیح هرکص ندننافو كکاح و شلاق

 نسح و ؛شمالشاب هغلوا لوغشم هلا هدافاو سيرد هد

 یاب و تب ها تفو قوح

 سدیلفاو یطسحم هنس رب لیسح قلوا ید یطخ

 دخت وب «بودیا خاسنتسا یا طش وتم كنوطسرآ با

 .شمرینی هلا نوتل ۲ ۳۰۰ ینیدلآ ندنتخورف كرل

 را او راکفا هل رلتهح ضعب كنلاح هجرت یدنک

 هدنشاب ۱۳ هدنګرا ۶۱۷ .ردشم زاب هلاسر رب نيب

 هرکص تقو یلمخ «بولیشالک آ ندهلاسرو ینیدنل و

 یلاقم لیوطت یدادعت كنب راث ۲ ةفاک .ردشعا تافو

 هلل رکذ تر ی آ هحور زا تا بح وم

 :زکحهدنا افتک |

 «« هصرخملت و ندا رش» 4 سوی ولبآو سدیلقا

 م زر باتک » «« باسطعالوضا عمالا «

 لئاسملا لیلحم یف باتک» ««سویلطبو سدیلقا ییانک

 دهحم دیددعلا لئاسلا لیلحص ین بانک » 6 دیس دنهلا

 ««لوصالاذهح ىلع هحاسلایف باتک» ««ةلب قلا وربطا

 الات صلت » ف تالماعلا باسح ین باتک »

 جارختساىف ةلاقم» ««تاط و رحاع وطق ف سوی ولبا

 ث اف ءاسورا ضعب يا هلاسر» ۰4 لیقلاتمسلا
 دیسدنه لئاسم عوج » <« یوعلا دص رلا لع ىلع

 ق هلاشم» <¢ لظلا تلآ ق باک » <« ةيددعو

 ««دیسدنهلارومالاذهحم دعبلایف نیدلبلانیپام ج | رسا

 ع سدیشرا همدق یذلا لکشلا ناهر ق ةلاسر
 -وق رف لخ دم صيت » <« ماسقا هئالث ةيوازلاةمسف

 ۱ ا ا برا بتكو سوز
 ««ىبرعلاوىلان ويلا نم هح زم رعشلا هعانص ىف ةلاسر»

 ىف ةلاقم » ۰« سيلاطوطسرال سفنلاباتک صيت »

 ماعلا ف ةلاقم» ««ناسنالاوهو ىنزجلا ملاعلا ةلكاشم
 ید ابلا ق ةلاقم» «( هلاکو دتعیبط و اب دم دهح نم

 0 » ۰6 لاملاذثیه ىف ةلاقم» ۰« تادوجولاو



1 

N 

 < ول ويسيف

 نبا

 3 لعاف ربغ لزب ل هانا نه نوک ءاربام و

 «ءالمال و عارفال ءاتلا ج راخ نا ف دل ام )) لعف

 EDIE سیلاط وطس رال ةيعيبطلا لئاسلا صلت 9

 .«ةدحأو دهح قیاقلا كاردا ةهح نا ىق ةلاقم »

 ترس ER SE 9 O مالا ىتعيبط قف ةلاقم»

 "الاو لاعالا ق ةلاسر» ۰« ناهربلادهح م وجلاماكحا

 باتک » « لقعلا هعیبط ق ةلاسر» 2« دین رل

 ؛« مهلوصاو لئا والاع اضوا ىلع ةباتكلا ةعانص ىف

 ةهج نم هئاذ ف هی امنا ماعلا اذه لعاف نا ىف ةلاقم» "
 »¢ | سفتلا رهوج صب لت ف .NE 6 هلع

 ىف باتک »۰.« هنم بلقلا ق ناسنالا ند نم یه

 ۔اج هجلساب یاتک لوس وب .« ةيبطلاةعانصلاعوقت

 « حس «بط «قرەتلوا صيت ندنراثآ لس ول

 هل اتم یوحر قلعتم هب هیبط مولع و

 يسار تک ۲۵۰ دا
 هلج بلا ناب یغیدل وا شم زای هیفسلف تشک ۶ ۶و و

 كنهروک ذم ةلاسر هدهسرودا دادعت هل رلمسا یتس

 یخ اهد هءرکص ندنسهنس ۶۱۷ نالوا یاتخ رات

 :.رد رلن وش یراهجاشاب هد ران و «بوزاب باک

 ةلاقم » ۰« سیلاط وطس رال ییبطلاع امسا صیخمت »
 6 ضرعلا مولعم دلب قفا :رباد نم دصالع ق

 اویل اس وفللاق هیس ران وفل ا تاربشأت ق ةلاسر»

 رادقاو دی والا مارحالا داوا ق د)لاقم »2 6 دسر

 «« سیلاط وطس رال ةي ولعلاراثالا صلت » ۰6 اهماظعا
 ةلاقم» « ناویطاق سیلاط وطس را باتک صيت «

 ةيفيكو یصیلارهوح ف ةلاقم» «« ةقرحملا ایارلاق

 باتک» 6 ماعلا هنيه ىف ةلاقم» .«هب راصبالاع وقو

 قف هلاقم» ۰« داصرالا ةيفيك ىف هلاقم» ۰« رظانلاق

 «« رمقلا وض ىف ةلاقم » <« وملاف ةندالا کاوکلا

 ضرعي ايف ةلاقم» ««دلاهلاو ح زق سوق ىف ةلاقم»

 ف هلاقم» 6 یک اوکلا تاعاشرا ف فالتخالانم

 .« بکا وکلا ةیّور ف ةلاقم» .« ةيقفالاةماخ را

 کار یف هلاقم» «« ع وطقلا لاک رب ىف باک »

 هلاقم» <« هحاسلا لوصا قف دلاقم » >¢ لا

 .«یناکلا سما حاسم ف ةلاقم» «« :کلاهحاسم ق

 ایا 1۱ لاق راودلاب دن رسما ایا 1! ةلاقم »

 «« دیلالبلا لاکشالا ىف ةلاقم » ۰« ع وطقلاب ةقرحلا

 و با 1۸1

 ؛«تمسلاق ذلاقم» «« ماظعلا را0 ادو
 «« دص رادیفک ىف طاغلا عضاوم لع 0 دلاقم »

 ««قیفحل ادیاغ ىلع را لاف صن طخ جاری ةلاقم»

 هاملا نم ارام ناف ةلاقم» .«لالظالا ةيفيك ف ةلاقم»

 ءا وضاق دل .« ة رمل يف ةلاقم «« ابفصن نم نکا

 ف ةلاقم» «رشایف یذلا رثالاق ةلاقم» «بکاوکلا

 يف ةلاقم» ۰« ثاعاسلا طوطخ ىف ةلاقم » «هوضلا

 هلاقم» .«قیفحلا هباف ىلع بطقلا عافترا ج ارتسا

 باتک» 6« ربقلاهک رس ىف هلاق»» ««ف وسكلاة ر وص ىف

 اهد هدنتتسن ىلثم جاق ر كرانالیاص و .« ةسايسلاف

 تارا ر اسوا هب ویقطتمو ل و و یا
 نالیروص هنبدنک و یرادهدر قوحرب ابالوخ عفو ع

 رد راو ااهذ یر راسو یراباوخ ههیف لئام

 رها /هج ROT رز تسایعا هل رب و
 . رویلیشالک [ یثشو

 یا
 . ردشع ۱ تأشن هدهبط رق بول

 E کیا هل رلنا وزع « مالا » و ( لاكلا 9 ۲م دیوح

 ق را ا نا اط ف داحالاو 7 هةالاباتک »و

 صاوخ نھ «ا و دز ا اک الآ تاي ڪڪ « > دامعإلا

 . رد راو 2 ِ » E « ءایشالا

 ندنیمفع OT ا ۱ سو ن

 ا تاز هد سود هدنیامژ هیطاف ولم «ب ول

 کا جز » ینیدل وا شم زای هنمان كہللارماب و

 كت هم ولعم ح ای زا رو ذم جد . ردشل وب ترپش هلا

 کم ند دلح ؛بولوا لیکم لاو کوی لا

 را و یسهمات تام ولعم جد هد را نونفو م ولع

 9 ی نا دعا

 - وا ندنسابطا ریهاشم سلدنا

 هگیقم و هلمسم هی ودا

 د وح و فق و و ته

 نوا
 لغو روطو یتفایق .ردشمربک هد ( مطقم ) لبح

 نیس ره بح ر هدنانو و ؛یتیدل وا شفل و تیغ كن

 9 «ب واییاص هریک واص ا اک لدنف رط یلغوا

 سد دم وح ع «هددس دا

 ایک تورو هد هناخ دص ر قیرگ ‹كرەدىا

 ۲۹۹ .ردروهشم ینیدلوا عیاض ید یتافیلأت قوح
 كنا وروآ یک رو ذم .ردشخإا تاف و )و

 9 نیدلا لاک»] بس .رددوح وه هدن رادن احنک |

 [. هل ر وی تعحارم جد REN ) سن و

 ( بآ) نالوا كعد رد ۱ وا

 پول وا يدر تلاح هدنع وقف و تئاضا |

 كن سبب ع



 و با

 رول وا لخاد هنییک ر یراهینک اکر ربهاشم کا

 ةکم «بول وا ندنلاعا كلور ونم هادم
 هک رده رق رب ناک هد شرط ههر

 هدهفاسم لیم ۲۳ ندهفک نالوا قالم هوش دم

E fكغاطر وروقو كد مقاو هدنتسوا كنب رق  

 ۵ ییا هبرقو . رد اویا )ید یمسا

 ترشح (ملص) هللا لوسر ما یرب كرلنوب .رد
 کت ره هد یرکید و ؛ یش وب هداروا ۳ رق كن هنمآ

 كنارع نانلوا

 تعاطا ضرع كورك یبو ءیسوا نم هیاروا

 ند رام نانلوا همس (نادو) و (ءاوا) «هلیسع ا

 ءاوا

ES 

 قرەلوا E O نوب یسهنس ی رب

 تاذلاب ل ربمغس ترشح 2 لس و و

 نب هزج هدرفس وب و ؛ردیسیج ر ۵ رلارع
 یدنا یر رادا ول بلط)ا دبع

 و ینویفارغج برع ( راویق یعیا اب تاوا
 هدنتهح زرح رګ كساقفاق یعسا

 و رت .یدراررب و هشیردن رد یهدناورش یتیع

 ریش ر نتمو كوي عا (با والا باب) هدنلحاس

 یرک دعا

 2 » با والا با « [ ید راو جد

 | .هلر ويب تعج

 e 71 | ییاداف اربا ول
 - وا ندایدا ریهاشم ۳

 اد كن رهوح یحاص « حاح» روپش «بول

 - " (باراف) عقا و هدنفرط هوا كنوج .ردیس

 .ردشعا تافو هدنحم را ۳۵۰ و «شغ وط هدنس هیح

 ردراو قیلأت ر یلئاونع «بدالا ناوید » راد هتغل
 نا ردشفزای هتما تكهاشمز راوخ-ن رسا هک

 5 ید یباتک لناونع « بتاکلا بدا » كن هبیتق

 .ردشعا

 قزم میهاربا وا

 اس ته ذم بول وا ندناحتا كنب رل رطح یغاس

 ماعو عروتمو دهاز ارت وا كوي كأ كنيعف

 ىس هر ڪ تافیلأت هدیعفاش هقف «بولوا تاذ رب

 ( ې 0 لیعامسا )

 ماماو نداهقف ریهاشم

 ««ريبكلا عاجلا « : رد رلث وس یرار وشم كا :ردراو

 6 روثنلآ » ۰6 رض E NC ريغصلا عملا »

 .«قئان ولا» .« لا ىف بيغزالا» .«هرتتعلا لئاس)

 هدنتسات ۸۹ هدنخحم ران KE «بولوا قوح یفاتم

"AY 
ES ۱ 

 نفد ا0 0 0 ماماو لا تافو هدرصم
 .ردشم وا

 كش ایم یافت ۱ و 1
 2 I | ینتکم ن دما وا

 - وا یسج ت بو را :
 پال اب رهاق ی بول وا لیغوا كممالاب قتکم نال

 لغواو قیلب نایلوا نیما ندنرلیآ هدنتفالح نامز

 هب هجرت بحاص E ندنفر طظ قم نا و ai لع

 رن 9 «بونلآ رح بقع رد «هد هبسا شف وا تعي

aارطا كنهناخ ینیدنل و كدجا وا - 

 تاف و ندق-الحآ «ك رل رب دکح راود ید هنو

 . ردشع ا نادرح هدنح رات (uA تاعوفو 9 . ردشعا

 ییهاط دا وا ها دبع ن هللادبع )

 هدنکلیلاو یسهطرش داد بول وا ندنسامآ هیس

 كیع یافلخ ۳ ج

 راتاو ع هدهعونتم نونف و مولع .ردشغل و

 بوم «بولوا یقاو ههرشک رداونو راعشاو برع
 ف ةراشالا » .یداراو ىسەمات ثت راهم ید هدیقیس

 «« هک وللا هسایسلا ق ةلاسر» ««هارعشلا رابخا

 رکیدو یافیلأت لناونع « هحاصقلا و ةعاربلا باتک »

 ام نالوا هلا "رتعم هللادبع .ردراو یرا 1 ضعب

 هدنعسا (ییاش) .رد شفلوا نیودنو .مج خد یارب

 یسه راج رب روپشم هدکلينغم و لزوک تیاف یسس

 لئام كب هنعاقسا هاب دضتعم هفیلخ هک «یدبا راو

 «بوغوط هد رات ۲۲۳ هر تحاص .یدا

 ینو ژن .ردشعا تافو هددادغب هدنسدنس ۰

 را تو ییرو سيلس
 ید وا . رد راو

 ۰ و لوا شلتوس «هدلاس

 اهدقف تیلب ول انيقب انیع
 سکنلا وا ةويلا قرع طب یو
 اهقا رف لبق سفنلا لتق تکش وال

 یسق تبهذ دقو تتام اهن لو

 و (هنادلیف ۶ ششح)
 . یدا راو یعالطا ههریثک رداوو رابخا بول

 . ردشع | تافو هد ۳۸۲ .بوغوط هدن رات ۳

 فتا » :یرارومشم لا «بولوا ینافیلأت جاف رب
 مکا باتک» ۰« قطا ع تاتک »1« تات لا و

 . ردهراسو 6 رحاوزلا باتک» «« لاثمالاو



 ( یسوم ن نیس

 ینه هنیسح ماما ترضح یسن «بولوا ندافش
 اربک و كولم و ماع هدونفو مولع رثكا . رول وا

 راتګ لا بلعت وا «هلغلوا ڏ وقن بحاص هدن دنع

 بیقنو ؛شلوا بیس هغمریدشل رارق یملص هدنسهرآا

 نده وب لآ .یدیشف وا نییعت جا ریماو نییولعلا

 هدقا رع ییهجرت تحاص هدنح راد E نردلاءاجم

 (بقااوذ رهاط) ار هلکغا نیت نیوللا لک
 «هدهسدیا شا جد ءاضقلا یضاقو «شمر و یتناونع 1

 هدلاح ییدتا لويد یورلناونع رکید ی بايع هفیلخ

 NPE .یدیشم ها ق ود دصد یی دنسم ءاضقلا یضاق 1

 و ‹ب وغ وط هدنخ رات م ردا تاق و ه لس هس

 ۔وا نداهقف یامدق ۱
 كنلاضف ی 7 بم ا ال وخ ساردا وا

 .n ن كلادبع ه دعب و : كن هب واعم هک ندنناف و

 . ردشعا تافو هدنخ را ۸۰ و ؛شلوا یسیضاق كناو

Aaaa 

 2ر هر وپشه ]1

 دیطعا داعتنسا تو

 یسهلیلح فناصد قلعتم دهقخ .یدیا ندنسدمالت "

 .رد ربتعم را یناونع «ندلالوصا ىق لخا

 كوي ر صوص# هنس دنک هدروب ۱

2 
 ريح بول و ند هیلجاج یار هنا وا  بل أ 1 1 أ اهن ۰ 2

 .ردیسهدا زر كد وسا ندنک و لم « 2

 - ریک هلا ندناسغ لآ نالوا شمریدلوا ینیردارب رب
 بحاص «تفو (CER كا وفع د وسا یرلنلی

 "هدیصق رب هدنل و قکوشت هلت یرلن و یسهدازع هجرت

 : رد ون یعلطم

 ایلط ام ءرلا لاني موی لکام
 ایهو ام رادقلا هغوسی الو

 درتا نیدلا یک ٍر) ا
 E 1 یارفسا قاحسا وا

 ۔اهقفو العرواس وناسارخ «بول وا ندهیعفاش ءاهقف

 لج ید یربط بیطلا وا .ر

 عماج» نال وا هرزوا دلح 0 یر وپشم كا بول وا

۹ 
 ات هس رده

 یسوزراو اعد «بودا تافو هد روباسب .یدرلشعا 1

 ندقدشلوا ادا هداروا یزام كن

 یافو .ردشف وا نفدو لقت هیارفسا یشعن ءهرکص

 EE عقاو هدنح رات ۱۸

۳ ۱ 
 e 2 نربشا یا

i E ر 

۸۳ 
 هنوبشا نالوا یتفتاپ هربکتروپ مویلا ؛بولوا ندننيل | بقاملاوذ رهاط) |

 و با

 قووم هدنیدحو ؟شغوط هدنرپش (هنوبسیل یعی)
 بول وا رورشم ید هلا یوقنو دهز یک ینیدلوا |

 هدنح رات 1۴+۳ . ردف و رعم ید دیسا ( یی وپسا دهاز)

 . ردشغا تاقو

 (قیو ۷/ ها | “|

 RUF لییشا قاحسا وا

 .یدیا یار فلاش كن ر صع بول وا ناتمام

 . ردشع | تاف و هد هب ردنکسا ه دنح رات "۵ 6

 وا یک اح هن نع

 ۳۰۷ نر | نیکت بلا نب قاحاوا

 نیکتکبس یکلم «هلکعا تافو هدنخح رات
 ردشغفل وا

 را یوم
 یلوم) ” | ءایرکز ییا ن قاحسا وا

 ی

 طیض ندنف رط

 شمروس تموکح هدسن و (یصقطا یح اب ای کز

 تهللادبع وا یردارب بول وا 9 ۳ صفح یقب

 2 ۱۷و یه ها ندتشوف و هو

 یح یلغوا نک هنر .هلکما تافو هلادبع وا

 مدآ ر كشوک قئاو

 تموکح هنس جوا «بولوا قفوم هک ا طبض یتکلم

 ؛شفل وا رابجا هتغارف ندنف رطلبیغوا «ه رکص ندک دتا

 هجر تحاص ندنشدل وا

 هد ۱۸ ۲ ندنفزط هراع یا نا ندا روهط ًابقاعتمو |

 . ردشغل وا لتق ENE هاج

 مدا ۱۱ ىج یا نب قاحسا وا
 طب ) و

 ار هدنح را ۷۵٩۱ بولوا ندهیصفح كولم یجد

 قتفو قتر .هن رزوا یطاقسا كسابعلا وا یرد
 ندنف رط نیکارفا نا ربزو نالوا شل هنيلا یروما

 یوم ريزو فلفل وا یص یسیدنک ءقرهنلوا سالحا

 .یدیشقم اج وز ییربقو «شفل و هدنتح یتیاصو كباا

 «بودیا بئاغ رارپ قوج رب یلود صفح ین هدننامز
 - ۷۰۱ .یدیشعا برقن هضارقنا هعفد جاقرب

 نیکارفا نا هدنخ ر

 نانک د روش ی شاهین دک ال اپ

 «هرکص

 . ردشهک دن 1" , ىلغوا نانل و

 9 نکا یاعسا وا

 جد هنس ترد «هلکعا تاف و

 عن ؛بودا تافو :اعف :دنش را ۰
 ی

 - ود ۳



 ن با

 هردشعا هجر و لقت هيبط Ey قو حر هل ن ع

 نسا وا لغوا كن و سس . رد ریتعم و لویقم یس هجرت

 ۰ ردن دن رج رم رمتوم لشو ندایطا ربهاشم جد ىلع

 all وفرف نب قاحسا وب نب م ف ا
 هد دن ص هدنګ را ۵6 ۰ ۵ بول وا ندنسالع ریهأاشم

 یضاق .ردشقتا تافو هدساف هد ٩۹۹ و «شعوط

 قلوا هریظن هن « راونالاقراشم » روپشم كضايع

 ا N «ه رز وا

 رس ی ےھا را مهم

 برغم ( نجرلا :
 تافیلأت چاق ر «بولوا ندنسابداو الع ریهاشم

Aراو  

 ةد ساف ا نر وات ۷۶۸ . رد را و یسهدیفه

 . ردف و رعم یخ د هايس هینک (ی ىع ینا نا) .ردشع | تافو

 یلعت ده ك دجا

 وب تم لایق ی قاحسا وا
 ه رب سافت کا «ب ول وا لدن رقم ریهاشم (یر

 ییایبنا صصق و یریک ریسفت رب رومش نالوا قئاف
 هلل رتعم ا رب لناونع « سارا باتک » عماج

 . رد راو یرات [ ضعب رکید

 . ردشع |تاف و هدنح رات ETN .یدیای و ومو یحاص

 یحاص ور مرگ تافل وم و ¢ ره دل هتي )۳ ِصح

 . رد هقش (یلاعت كل الادبع ر وصنم وا) نالوا

NAEی را  
E = 

 6 اف ) دہعس ل ی و

 هد ۶۸ ۲ و «شماشاپ ا ١ «بولوا ندنن دع

 لوط دی جد هک كش

 . ردشع | تاقو

 | یرصخ قاحسا وا
 «ب ول وا ندارعش و ادا

 میها ۱ )

 اور
 لع ن
 ریهاشم

 هلا یراعشا ناود بترم

 یوهلارس ف نوصلا »و « بابلالا مو بادالا رهز »

 ۶۱۳ دراو ET ییا هل رلناونع » نونکلا

 (A NN هلج هعطق وش .رذدشخا تافو ه دن راب

 اد راد مال ید رلا یسلق دروا

 یدهاا لثم ضيبا ی رشکلاک دوسا

 ۶ ها راز
 E 8 دابادخ ا |
 ربهاشم و رج ۱ ید ی 2

 هروتم هندم هدنګ رات ۵۰۱ .تولوا ندداهزو الع

 .ردشخا تافو هد

A 

 هنسەداھ « جاجز»]
 اب ویا وا

 ا |یرھز قاحسا وا
 . ردشغا تافو هدنخح رات ۱۸۰

 ریهاشم كسلدنا ۱ ا ا وا

 [ .هل روي تعحام
 ( دعس نب ےھارا)

Eك  

 بول وا ندنیت

 دقرش و شا و دل و هد هطان رغ «بولوا

 «ب وربک هناد وس «ه رکص ندکدتیا 3 یاشا لح ر

 باستکا «ریثک لاوما و «باسشا هننرادعح كناروا

 . ردشا ثتاف و هداروا هدنخم رات ۷ ۶ ۷ و «شقا

 ہی 2= ردس کت Ml ا ا

 1 9 دعس بول وا ا دا رفا هيب اماس

 كشن ردارب . یدا یسهجمع لس صن ت حونو یرد

 س وب هد (زدنهق) رار هل ردارب یا ید هدننامز

 نددعلق و ندسح هلییعس دل زابخح رکی وبا هدمو بول وا

 ندک دشا هب راج هاب رلردارب تدم 3 «ب ولی راقیح

 تحاص هدعد ءبولوا روبج هغ وا ملات ی ر كص

 دیعس .یدیشیلکح هل ص وم ندارواو هدا دی هجر

 ا هداراح حو لغوا «بودا ثتاف و سصذ

 یاوروم الم كنب رد هج ر بحاص 4ص ندک دنا

 دارا ندنفرط راکا ضعب «هرزوا كا طبض

 ید رلندا توعد هدنل وصو «هدهشيا شغل وا توعد

 ۱ -وط هد رات ۳۳۶ «هلغل وا ناد رکور لادیتس دنک

 . ردشُفل وا مادعا «تولب

 | ینیئاس قاحسا وا
aب وقعب 9 ها را) 0 «  

 ۔اشم ۹ چ ۱ ید قا اول

 1 لصا نع «بولوا ندنا دع ره کهدنراراوج ب

 « سن 9 ےھار»ا]

 [ تعحارم مي

 « ه رصد < هش ده E ۶و ال اب ینییدل وا ندناجزوح

 هلناورو سا رد و شا تماقا هدق_شمد و هلمر

 داردشلوا عقاو هدنح رات ۲ ۵ ٩ ییافو . ردشعما غ وا

 O لب م ھا ربا ) “| ۱ ۱

 ۱ هاشم یالس ی 2

 ۱ وا «هد)اح ییبد) وا للص وم لصا نع تب دل وا ند هړعف

 . تدم ر هتاح ر هدادغن ص ندک دتا هقف و عت هدار

 یک هد راوح لص وم «هدنبد وع هننط و «ه رطص ندتم اقا



 و با

 السلا یضاق) هلتبسانم ون و ؛ شلوا یسیضاق (هیالس)
 ار راعشا .ردشلو تپش ) زا (یالس) و (هیم"

NYردشت تافو هدنح رات  . 

 فلخ نب مار
 ریهاشم (

 ۳ یس هقن 1

 ؛شعوط 0 (روپنس) و 0

 ٠ شم رک هنس رېش هیلینا ی هدسلدا هدنح را ۱۰۲ و

 «قرهشالوط برغم هیرلفرط راس كسلدنا هدعب و
 قلو شل وا راچ ود هرلافح ضعب هدند وع ه سوه َ

 .یدیشغل وا

 رک ر | یداوس قاحسا ویا (نامقلنب ر ا)
 کا «بولوا یل (هزیداوس)

 «هدهسا قو وم هدنناور بود تاور ندنن دحم

 . ردن دننن دم ریهاشم

 تافو هدنخم رات ۳۷۶ .یدبا هدنبهذم د راحت ندهل راعم
 . ردشعآ

 نا ا A ق

 دف رش ثیداحا ع سا . ردق داص هدشاور و

 :شعا تلح و ه رلف رط راسو ه سهل و ماش نوا

 . ردشعا تافو الوئقم هدنحک رات ۱

 .اربا ن زر

 نع 0 ند هیعفاش ءاهقف ریهاشم ی
 ینیدلوا یدابازوربف ندشلاعا زاربش هدسراف لصا

EEبیطلا وا كارواو «شلوا نکاس هددآ دن  

 ك رهدیا تئارف و ذخا ندنسالع زابک یک یرط

 روهشم كللاماط: .یدیشغا د رفت هد هیعرش مولع

 بح اص ینکلس ردم یدنکیدتا ان یهیماظن هس ردم

 .ندنکیدق الوبق ادا ءهدهسیا شا فیلکت ههجرت
 هل وا بص یس دیک ه دعب و شش وا نییعت ینهقشی

 . ردشفل و یسردم كن هر وک ذ» ةس ردم ردق هنافو قر

 یرا ر وشم كا «بولوا یه دیف» فیاصت قوحر

 حرش» ««ىمال ا» «« هیبنتلا» .«بذهلا» : رد ران وش

 6 هنوعلا» .« :رمبتلا» <€ تكي ء« عملا

 یدا روپشم جد ها یوقشو دهز ۲ صیخ»

 . ن دشت تام و دا

 قو لخ نع سانلا تلأتس
 لیبس اذه لا ام اولاقف

 و با ۸۹۵

 رح لیذب ترفظ نا كس
 لیلق ایندلا قف را ناف

 « ییاص م ها ربا »] ۱

 ۳ تجار "ییاص قاحسا وا

e 4 

 هقأرع د رج «هدلاح ینیدل وا یلرصم «بول وا ند هیعف

 ق قاحسا وا ٠

 قاع نوک دنا تماقا هداروا تدم رب هلتلح ر

 «بذهلا» كن زارشقاع-ا وا . ردشل و ت رهش هلیبقل

 هدنح را ٩۱۰ .ردشم زاي حرش رب هنانک لناونع

 ڪم . ردشعا تاف و هدیصم هن .د ۵٩۹5 «بوغوط

 (بیطخ) نوهگیدشا كلبیطخ تدم لوط هدنعماج

 . ردخ و رود جد هلیبقل

 ا یدابازوریف قاحسا وا
 « یزا ریش 1

 [. هل ر وی تعجارم هتسهدام
 ۳ (یلع ن

 7 ۱ اق قاحسا وا
 = وا ند هيف وص ا

 كح وک ا ینیدل وا یربملاءار وام لصانع «ب ول

 تیابن كرهدبا دالب رود «هلجورخ ندنتطو هدنشاپ
 را دی تا نط ون هد ر وص

 .ردشکیا تاف و

 هدا روا مش را ۶ ۱

 ۱ ربا 1 دلا ف راز

 ی ك م ا ۱

 املا نج را دبع 9 یثرف ی ر

 EE EE هداشنا ا «بولوا نداتک ریه

 كلماك كلم لغواو بوبا ن ركبوا
 ند دلح كي ترد هلیتسد طخو «شفل و هدنتاتک

 .یدیا رمطتس

 هد رهاق هدنح رات oV .یدا راو یه رم ید

 ندنیندم -- .ردشعا تافو هد ۱۶۳ .بوفغوط

 ا کگ ندراو جد یشرف نسا وا و رکید

 نالوا طو هدرا ۳۶۹٩ .بول وا دم نب ےھارا

 دک تاف و هدقشمد

2 

 دو قاحسا وا (سایم ل ھارا) 4 ۰
 ندنب دم ربهاشم یر ی 2

 هدف دلت ( هسن وم ) ا هدنخګ راب * ب ولوا

 لاو دیتا هداذا و جاسا هددادغو ماشو ع وط ۱

 . ردشعا تاف و هدقشمد هد ۵ ۰۱ .ه رکص ۱

 ا اتش د وانا وا
 | رعش (نساح ی ی 2

 , ردشم ا|تافو هد دادغب هدنخ راد ۵ ۱ ۵ ءبولوا ند



 و با
 ۱۳۳ یا را 3 3

 چ ےہ | یذورم قاحسا وا
 . ید |یاما كن رمعع «بول وا ند هیععاش ءاهقد مظاعا

 تدم «بوک هتساب ز هرهص ندګ رس هلد ور و هدادغب

 هد رع رخاواو ؛شم اغوا هلا اتناو سیردن هدیدم

 تافو هداروا هدنخح را ۲۶۰ بابا لاشتنا هرصم

 یسهبلط ردق" شع دودعم ندالع ریهاشم .ردضعا

 رصتحم » هلج نازا «بولوا قوح ینافیلأت . ردراو

 .ردشتآ حرش ی « یی

 دو میها ربا) ۱

 ریهاشم (فس

 «بول وا ندنی دم «هدلاح یتیدل وا یر لصا نع

 فا لوخد هدادغب

 .ردشتا تافو هدنګ رات SEN . رد و وم هدنناور

 -ارعس هیسایع تلود ینا دساالا وا

 یراعشا بول وا ندنس ۳ 1

 «ردشلیوس ییع و ره ك رعد هددسیا هدلاح طس وته

 فلدوا .ردقوح جد یایوعهو تایلرهو فئاطل و

 حدهم یرانو «بولوا عطقنم هطاص ن ضيفو

llقوقح یند هلا صوم میهاربا ر وشم ی  

 ام صعب و

 یئ دوسالا وا

 ۱ یا تاذرب یاس و تیدا ندنبن دم و اهقف

 . رد راو یرلا رج

 هوجو (رغ ن ملاظ)

 رهاشمو نا

 تروح

 قوح ر ندبلاط یا ن لع ترضحو ندق وراق رع

 هدی ع ناسل

 هرو هتاور . ردناذ و ندا عضو لوا كا ی

 ا مالک رب ریاغم دب | یعا "هدعاخ ند ربق یدک

 ا تیاورو لقت هفب رش ثیداحا

 زو هفلزوب ییالوط ندطالتخا كني ع ناسل یدنکی

 هلک ضع د ىلع E E هدشیاکش ماقم یتغید وط

 «ه رز وا قلوا ی.اساو نکر 2 وحم ¢ یطد م بانح

OTشه رسو ا غ کیا ر " 

 ج e حاضیاو لیصش یراهیلک هدعاق ۳

 ول هدلاح ره

OTهدقدلر وص  Eeملعت و 0 ا  

RAE 
 ۰. ى

 عضو هدعا ر نوڪ“ داقو ندقل زو ك رع ناسسا

 ل و

 ندیک ی .یدیشع ود هنادیم وح ر

 یروک هتباور رب رکید . شمر وبدا

 ا EEN فاسق ند دایز «هرزوا ثعا

 دایز هرکص ت دم و 2ا ؛شمهّعا هدعاسم هدایز

1A | و ب 

 ۰ وبا هلک مش اولس رب ریاقم هبهدعاق ید یسیدنک

 .ردشعا هدعاسم هنعضو هدعاق .بورعاچ ید وسالا

 هجرت بحاص ید ندیا عضو طاق هب رک نارق

 شا تشن هشیا و هلیرها كداب ز هنن «بولوا

 ۔اوق كی ع ناسل هدلاح ره . رد ورم شیدلوا

 «دلفلوا تاذ و ندا تربغ لوا كا هنطبض كنيدع
 - اط هدنحم را ۱٩ .ردازس هسنلوا دع یریپ كنابدا

 تاذرب وکهتکن و فرط .ردشقبا تافو ندنوع

 ید یسهشار راعشاو یرداونو رابخا هلم وا

 : ردندن راعشا ةلج هروهشم هعطق وش

 ۱ یعلاب ةتشیغلا ؛بلط امو
 ءالدلاق كولد قلا نکلو
 امو و اموب اهل كئي

 هام لیلقو ةامع كبي

و ن د ٭) | | یرهف دوسالا وا
 (فس 

 ند اکا سلدا

 سلدنا نج راادبع یردارب هلا فسو یرد بول وا

 «هرکصندقدنلوالتق ندنف رطی وما نجرادبع یک اح

 سوب تدم لوط «قردنلوا سح هد هبط رق یسیدنک

 .هظفام «هلکم زس وک یغیدلوا روک ندنالپو ؛شملاق

 یسیلدازآ ر «كرهدا لافغا یرلنالوا

 ات ۱۱۸ .بودیک ههلطیلطو ؛شلریحاق ندنف رط

 ۰ ردق وح

۶ 

 ر ود ام س

 نالوامقاو «هددبسا شا نایصع یا ول عفر هدنح ر

 ندق دل رڌ ئ کسو لتیلک بول وا مزد هد هب راح

 - اش رارکت دیس یس ربا و شم 23 ES «ه رکص

 «ب وحاق هلْغل وا بولغم دن «ب وشب رک هبه ر

TNSا تاّق و  

 بلغالا وب
 وام هدنګ رات AA «بولوا ندنلاجر

 هیش رفا (هلادبع ن میها ربا)

 بلغا ی نزوسس مکح هد

 نده ایم وم ك

 - وا نییعت هنن راما هیلقص ندنف رط بلغا نم هللاةدابز

 قور ٠ هب راح رب مود س

 كنايلحس و ۱ e 1 رل بس

 كهللا ةداز هدنح را ۲۲۳ .یدیشمیا طبض یف رط ره

 تدوع هب 4-مش رفا ؛قرونل وا لزع هش رزوا یافو

 رد شما

 ند های (یلهاب نال 3 یدص) ان مارا | وا

۷ .۱ ۶ ۳۹ 



 رشا) .یدیشم روک راقحو اذا"

۱ 

 ندا تاف و ه دهاش . ردنفقا لاح را هدنحم رات ۸۷3

 .رد و ض ینیدل وا یربخا كن هبا

 EE ۱ كالمالا وا نب دان ادبع نب ىلع رع وا)

 RL یافلخ :بولوا یورو كہللا لوسر "

 یاوقا .رددح كروصنمو حافس نالوا یراکدیا

 هر وڪ هتاور ۱

 وبا یسهینکو ىلع یسا ندنفرط یضترملع ترج
 هيما كولم رخ ّوم .هدهسیا شفلوا عضو نسلا
 E هتک ا

 «بوغوط هدناضمر یسهنس ۶ ۰

 دلتا شک

 ليغ ندنفرط كللادبع نب دلو .یدیشعا لیذب

 عقا و هدنسحا وت )5أ

 هدارواو شل وا روب هتماقأ هداروا «هلک رب قشعد 1

 .الب و تحاصف .یدیشلک هاند یدال وا كک را یکی و

 .یدا تاذ ر داع و دهاز هل اف و یحاص تغ

 .ردشخا تافو هدنارش هدنح را ۷ ۰

 ربهاشم ن ( هبنع نب میها رب) 5 وا

e: AEC 7 "۰ 

 هدنند وع هننط و بل رعه ید ةفرش و 9

 . ردشعا تافو هدنطما وا یزعه نرف ىجا

 ا 3 هدش رف تاطایمد هد سه» ۱ ناوا

 نایتسرخ یسلاها هک ءیدنا هبصق ۱

 ارش لزوک عون ر ناشلوا ریبعت (ینو) «بولوا
 .یدیا ر ومشم هلی

 .ردراو "ید هنرق |

 كوي ییا هلعما و هددیعص س

 رج و و لک | یراصنا بوبا وا
 (دنع دللا یط ر «یب ر

 (علص) تا 6 وک ترت «بولوا ندمارک ةا ۱

 و TE راثر ےھ هن هر ونه هنب دم ندهم رکم هم نمدنفا 3

 دا رلت داعس ةهناخو «لوزب هش را هباخ كشرش تاذ

 | روي تنوتس هداروا ردق هب هڪل وا ان فیرش رجس

 ی دحا < رد ب وا وا ترج . رد راشمه

 تارصح :یک ینیدنل و اخ هددینص تاوزع راسو

 : وند درا رغ رکا نالو عود
 فرش تیدح ۰ ندنرایدنک .یدیشفل و دوح

AV 

  8هدار وا و «لاقسا هصچب «هرکص نرکدشا تان

 و با

 تاوذ قوح ر ندنیعد ات و ها «ب ول وا ل وقنم

 . رد رل شا تیاورو له

 ق وس E هن رز وا هینیط:طسق دیس ه دن ام وق درب

 لیعغوا ندنفرط هبواعم

 یدلاع یرلقدلوا یناف ریپ دلاخ ترضح «هدقدنل وا

 هدننش را ۵۰ كندو ترحه «بونلآ هدکل رب اکر بت
 هدنح راخ كن روس هینیطتطسق نالو هدنتل [ هرصاحم
 یرلتبنص و او شا لاح را

 و فک

 وا نفد هداروا هی رزوا

 - ات ناخ دمع ناطلس یزاغلا وا كل ویاتسا
 کز ع 6 ترمح دن ندنفرط ی اوست ي

 دنا قرط نم ی لوا هیمالسا تفالخ اکر یھ
 فرشم هل رظرش دوحو یریهش رېش وب نالوا ردقم
 دیشم تن رمغی ترضح راد ايد ندا نههو

 - الح تیعم ءهلغلوا فطعنم هنتهج قلو یراق رش

 یتآ ندہللا ءایلوا نانل و هدنرلتد
 لاحرد .بولو یک ر ایم لحم لوا هللا ةفشاکم یرلت

3 ۳ 14 

 E ننه سم

 االس یر ندتقو وا و م هقب رش ب رب
 - قوف هبدشرش هبرب و ندنفرط هبات ماظع نبط

 - وق جف هداروا «قرەنلوا تیاعرو تمرح هداه

 .ردهم هن ا تاتو اما

 وبا (دلحم نایلس)

 الخ روصنمو ؛شفلو یتاک كنيد زا ناهلس هدنل
 رط كن و دلغفل و و دنعم كند زا نایلس لوا لدو

 اکو .یدیشل رات رو ندنفرط هجرت باص «نکیا
Eهدەسيأ لا و اق یک تا ر وصنم » E 

 لامو «لرع ه دن رات ۱۰ كرهدا باغ یبحو

 ا ك ر وصنم رفعح

 اح یادشا دوا یر زو 5

 شغل وا هرداص»

 رتخیلا وا

SIN REISردشعا تافو . 

 ۔رڈ یدسا به و نب بهو) آی

 ندنب دم و اعقف ریهاشم (یش

 هلن واڪ” و مرکو هيف وق و ِ زابحا بول وا ۱

 -ه رونه هنن دم هدنبامز كد را نوراه . رد روپشم ۱

 ؛ شل و هد راضف ضعي ك رود لاقتنا هدادغب ند

 ندفس وب وا ماما وک هتاور كنیدادفب بیطح و
 نامز كنومأمو ؛شلوا ید ةاضقلا یضاق هرکص

E ESتا و  
 باک »و ۰« سلدج و مبط باک » ۰« تایاورلا

 .ردراو نیلأت جوا هلراناونع « راصنالا لئاضف

 ندا تاقو »رنک را ۲



 9 فا

 HS سدس 1 هاو کا

 es حادبا وا

 .یدا ند ردا زا كبلاط ا نب

 ند هب اع ( یلسا دم نب ۳ ۱

 ا برود LC . ردشعا لق

 «بو-]وا ند رل بعم رویم

 رفعح ند هلل ۱ تر

 ج راوح ه دندیعم

 بول وا یورم ینیدلوا شفل و ید هدنس هب راحت
 ك دن زب ىلغوا د وحاب و ETE رحا وا كنه واعم

 هدلاح ینبدل وا نسم كب هد رلف رط ناسارخ هدننامز

 . ردشعا تاف و

 lL رانا نا تا لا ها
 ند>رادبسع ۰ ۰ ۰ ۰

 «بولوا ندهیعفاش ءاهقفو ندناح دما (دجش نب

 «بودیا تاشز هددادغب و شو ما ات ۰۱۳

 5 هد دیماظن هس ردم ج ناب شا رک هدناب دا

 داشتم ا یسدبلط و :شلوا لوغشم هلیس زدن وغ

 .ردتشم ر دشش تاذ چاق ر دودعم ندالبع رم ه

ELب رعلا راسا » ف ءایلالا ده زب »و ( نارا  

 ض» E ناسک ج وا هل رلناونع « ءایدالا تاقبط

 - ا ۱۲۹۶ یس « ایدالا تاقبط ) .رد راو یافیلات

 ا عبط ےس هاب شاط ہد رم هدنګ ر

 قاع-ا وا بود تاف و هددادغب هدنح را ۷

 . ردشش وا نفد هدنسهب رت كنب زا ربش

 | کلم نا تاکربلا وا
 [ . روي تعج

 ۶ تاکربلا وا

 . رول وا فقال هنلسح ماما تر صحت هدنطب یا نوا

 «نامزلادح وا» ]

 - رم هست دام

 .وح ریهاشم و ندافیش ۱

 یسن بول وا ندن و ]

 ثافو هد ٩۰۹ .بوغوط هدهفوک هدنخ را 4 ۲

 هدشی دح و هقفو تایداو تغل هقشب ندوح . ردشع |

 دب اتک ی یئا ونع «عمللا» «بولوا یحاص یلوط دب یخد

 . ردشم زای حرش لزوک رب

 رب
 لع ۳۳ مک 7

 -راو یرلارجام ضب هلا هیلاراشء و

 ندتسا رعس ریهاشم ناسا

 هلا یاو رمش

 ؛ یدیا رصاعم

 کز اا لح تی, وس . و

 افو مت دش طعقو ديما تشکدش كشخ

 دنا ناراب نم مشچ ربا ردات لد شتآ ز

AA 

 00 0 دج
 ۳ دل وبا
 وا ندنیب دحم ریه اشم یالود 2 3

 حار ‹هلغملوا یحاص لوط جد هدګ رات «ب ول

 فرا ىس هعفات تاشلا چاق ۳ راد هال لاوحا

 «بوغوط هدنس هب رق بالود لاک راو یر

 ۳۲ ۰و شا تحایس و ریس هد زاعح و ماشو قارع

 ۔وم مات (ج رع) هک هرآ دنن دم ها 1 هدنح رات

 رسا تاف و اوو

 راسا ریشش وا

 ۔رش تیداحا ضعي Se EY اا عقاو

 «ب ول وا ند هاڪ

 فالتخا هدندبن و

 ندهربح ؛پوباشاپ قوح كب .ردشفلوا تیاور هش

 .ردشغا تافو هرکص

 وا نداپدا رب ھاشم
 یا تایلک » «ب ول

 . ردهفل ود لر وهشم باتک لناونع « ءاقبلا

 داد لر نیک 63 2 هم

 1 7 ۱ | یربکع ءاقبلا وبا
 -ا شم ( رب رض نیسح نب ۰ ۰ ۱ ۳

 ید ه دش دح «بول وا لد يبن ءاهقذو ندایدا ریه

 .یدا یحاص لوط د

 ندنزوک يا .ردشما تاقو هد 1۹ ؛ب وغ وط

 | ینیسح ءاقبلا ول

 هل ا دبع

o۳۸رات  Eهد دادن  

 ا سیردنو هدافا الا ینیدلوا روک

 هک ابو ؛یدیا راو یسهبلط قوح كب .كرمهدا رع

 لعوب .ردراو یسهدیقم تافنصم راد هئایداو وح

 ۔اوید كنيبنتم «ینباتک یئاونع « حاضیا » كنيس راف

 كن رشح ز «ینیرتا لناونع «م) ثنينح نبا «ین

 «یربرح تاماقع»و ی«هیئاب بطخ» ءی «لصفم»

 «بابللا» راد ا و «ح رش هد هل کم تروص یب

 «نآرقلا بارعا» رب هرزوا دلج ۲ «هلاتک رب نا ونع

 زشت راک راب تک ضعب U «ثيدلا بارعا» رب و

 .یدیا شعازق ترش رب وب نکیا تایحر اهدو

TEهنسهدام « |  

 [.هأب رو تعحارم ۱ یرجا رکب ویا

 | یزرخاب رکبوبا
  ریهاشم (بیط نی دج) یر | ینالقاب ر 9و 1

 وا بول وا ندنیبلکت

 لرصد لصا نع .یدنا غیاب دنبه ذم یرعشا نسطا

 هلفیصد و سرد و «شل وا AE هددادغب بول وا

 هنن وق یک هده رظانمو هنن واکذ و ف «ك روهدا 3 راما

 هنسهدام « یزرخاب »]

 ۳ هل روي تعحام



 یروطاربب| مور هینیطتطسق ندنف رط هلو لادسع
 .«نآ رقلا زاععا» .یدیشل ردن وک ج دهلکلیعم | هنید زن

 لللا» ۰« دينطابلا رارسا یک » 6 راصتالا 8

 ۵ اونا لناونع « ندشر ملا ةياده » ۰« لصلاو
 هدنح را ۰۳۲ .ردیحاص كتافيلأت ضعب او

 .ردشتیا تافو هددادغب

 نايس نب هللادبع)
 .اشم ( ناتسکس دواد یا نت رکب وبا

 هديا دالب رود رار هل رد «بولوا ندنی دم ریه

 شا هشرش ثیداحا حاحا ندخ ويس ریهاشم «كر

 .یدیشعازق هما ترپش هدشدح ئ نکیا مچ ن 1

Eا نیئدعادنع هلیاونع « راکفالا  
 O هدنګ رات ٣ :زدراو ىزا ر 8

 لوبقم ك

 .ردشع 1 ٢ت ۱

 | ددبلا ن رکی وا
 .یدیار و ىسەمات ترام هدن راطب نف صوص الع

 اط ن و .یدینفا و م نم اک 9 كلم هد سوم

 ر یواح یهلاقم ۱۰ و لصف ۲ ر هب یر

 یتفاصوا كسرف سنج هک .ردشعا فلات باتک

 ا رعه نرق یحدب

 بول واندنس ابطا ریه 1
۱ 

 تی

 یتسهوداو ینیرلقل هتسخ هلیل وصا یسهیرت و بانا

 ؛قرەلوا مرم هلیقر ۳۷ ٩ یسهضسنرب .بولوا نیبم
 (هب ایل د وی ) ناک هد رهش (دروفسقوا ) ك٥ رکنا

 . ردد وج وم هدنس هناختکآ

 بس كابا ندلاة سصز ۰

 نر ناول,نب رکبوبا ۰
 یدیجندرد :کابکیاا نالوا شرو کک 8
 ۵۸۷ هننرزوا ییافو تكنالس را لر ی «بولوا أ

 التبم رقع و شیع رشت ی

 تراغو طبض ینیرافرط ضعب كنتکلم رایج رک «هلغلوا
 دقع هاب ربق تاک ناتسح رک تاو ؛یدرلشغا

 و: نر ها اب ك رهدیا جاود زا ۱

 ضرعت هنکلام یرابحاص لب راو هغارم هدنخم رات

 شما ) یحاص نادمه هدهسراشعا

 ۱۰۶ و :طیض ید رارپ ضعب «پوروط یشراق
 «هشززوا یضارقنا كننادناخ ةو 3 8

 هاب دا دما تم

 ندننطلس هنس یرکب .یدیشع | الیتسا ید یهغایم

 رفظم یردارب بودا تافو هدنخ را ۰۰۷ هرکص |

 . ردشمک هنب رب كزوا ندلا

 و با ۸۹

 | ردحج نب رکی وبا

 لناسارخ لصا نع یرد بول وا ندنسالع و اییص

 (سن و ر رفعح)

 ریهاشم كد ج

 . ردراو یس هر وشم لا وقا ندنلیبق هظع وم ۰ ىدا

OEیربق «بودا تا و هدنشاب ۷۸ ه دنح رات  

 . ردهاکت رابز هد داد

 وج نب رکب وبا
 Eb هدنح رات A بول وا ندنس

 اتم: تافحماد

 1 رعس و ادا ریه ۱

 ۱۰۳۰و

 . ردشعا تافو هحهرکص ندنسهنس
 : ردن دنسهشار راعسا

 اکو حرای ینیع ین كلايخ

 دخلا ىلع ینیع عمد یرجت كترکذ

 قرفتلاب ینظ ناکامو

 دبعلا ةليح اف یلولا مكح اذا

 فرشم نیر از ولاوذ )

 ت | (هچکا ن مح ر نب رکب وب

 نسا NY «بولوا ,e ادا رهاشم

 اتنس

 تافو هدنطساوا یرعه نرق یعتتلآ و ؛شفل و ندنل

 فیطل تاغ یراعشا كنهجر بحاص .ردرلشقا

 لزوک و یرلارحام هلیسایدا كنصع یک ینیدلوا

 0 راو د یرلهباطمو هراح

 1 رهز ن رکب ون
 (ناورم یا نب د

 ابطا ریهاشم كسلدنا

 روهش هدشابط دج نع با پول وا ندنسارعشو

 دیاسمو هنتسهبنر ترازو هد رلود نیدحومو نم و

 دنوم هسا داخ نهز یا تالوا لا ۶ اع
 نم قلوا یدیفح كرهز نب العلا وا روم بیبط

 دلوت هددیلیسا .ردبقلم جد هلیبقل ( دیفح ) میش

 درک و هلی راهم یک هدتابط ل رک و ؛شعا ت ًاشن و

 یربش هلیسهداعلا قوف رادتفا یهدایداو رعش

 - وک كب صوصلا لء .ىديشملوا ريكملاع

 هډدنع یرلینغم برغم هدرلنامز وا «بولوا لز

 ن را ٩۹5۰ .یدرلشلوا ر

 (م ووسم ۱ «هدلاح یییدل وا هد راشاپ شعل

 ۰ ردا تافو

 مد هتبغر هدایز

 - ابط ید ی رق كن وا هلیس رشه

 بول وا یرهبحاص اذا ت راهم هد دل اب نذو ه دن

 نکیا هدشک ارم .ردراشفلوا مست ربارب ید رلنوب
 3 وس ینیدلوا شل: وس ه دنتح نالوا هنلغ وا

 : ودر دن راعشا aاح تدس چاق
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 و با

 اطقلا حرف للام دلو لو

 هی دل یيلق فات ریغص

 اتشحو ايق هنع یدرفاو

 هتف وشت و قوشت

 | : دت نركب
 تراکم كاا J ۰ گ

 یر .یدا یورو كدود وم نی یکنزو یسیجتلآ

 سولح هتګ هدنګ را ۰۲۸ ءهنرزوا یافو كدعس

 هدنح ران ۸ هرکص ندطاس تل هنس ۰ «بودا

 لداع

 لیخ اھ یرد بول وا دا شدا 7 الع بو

 . ردشتا لر هدعس یلغوا ینطاسو «تافو

 فرا عم هدننامز كنون یلم نال وا شا بس و

 اوکر زب میس

 هدنفحو شا فیلات هنءا كنو ییاتسلک یزارش

 E 5( ۰ ی لس سم لوا احا هلارعو

 ۰ ردشلز وس راد مو هیح دم

 1 نا یا

 دن جد هدیعفاش هو «بولوا ندن اکا ندا دن

 حیاشم ( دن دج.ا)

 دینح و لد هیف وص

 .یدیاراو نام تفالط هوس رم ندنایداو «یسالوط

 .افس هنیدزن راهور ندتفالخ بناج ءان هنفاصوا وب

 ۱ و ی شر دن يک ید هس وس رط هاب ر

 بول وا ندنبدحم ری | نودعسن رکب وب

 ریهاشم ۳ یک

 سو هم هر قتل هدنح را ٩

 راس و نابفصا «قشمد داد هتل هقرشو

 لوغشم هلا هدافا و سردن هد دم تدم هدناپح

 هداروا هد د ٨۷ «هلنطوت هدلصوم .هرکص ندقدل وا

 یییلات رب هلناونع « ماکحالا لئالد » .ردشغا تافو

 . رد راو
 سلدن . | نیریش ن رک وا

 نان رو بسم و

 نایت سای دا

 راعسا بول وا تاذ ر لدن اشم ال بیطخ نا نیدلا

 .ردراو یسهشار

 هدام « هجاب نا»] | .۶ :
 E دنت ۱ ناص ل رکب وا

 ۳ رح نی )
 ین ن رقلا مامه ان ج رادع اا

 «بولوا ندهعیس ءاهقف و ندنیعب ا تاداس ( یو رغما

 ٤ و «دلوت هد را نامز ثف و راف ر تازا

14 
9 BB O 

  ۱و تب  E Êمس

۳ 

 تب ۱ ا دوغا تافو هدرا
 دعس ءاهقف :یدا ندمارک ا بول وا یردارپ

 : ردرلن وش یسیتلآ رکید كن
 «قیدص رکب یا ن دمع ن مساق رس ز ن هورع

BLEو ن  

 دز ی دحراخ ءراسب ن ناهلس تبسم نب دیعس

 نەس وا هن رب كنهجرت تحاص یراضعت ی راصدا

 . رد رلشع | دادعت

 ارزو یا
 ندنسارعش و ز زعلادبع J رکب وا

 هل و دبع م نباو «ش دیم اسان هدب رعه نرو ا «بولوا

 .ردشمل و یصایم

 به اه ان و

 0 ندنسا ره ۱ قارعنب رکب وب
 شع_هدنحش را ۱۱۲۰ و ؛شفل و لوغشم هلقل راطع

 تياغو قوج كى یرامشا .ردشعا تافو هدنرلثاپ

 ۱ را ها 2 تولوا لزوک
 سما ایا نم داب كيلا
 للط لع یبا ما ًاراتقا فاخا
 ةهج نم میضلا تیار ام اذا یا

 لالا 4ماه یربا

 (هللادبتع نب دج) ۲
 ریهاشم ا یرعلا 4 رکب وبا

 هد هیلیسا هدنګ رات TLR «بول وا ندنساهقف و اع

 یماب فیس

 ندکدتا لیصحم و ذخا ندنسالع كنارواو شوط

 هب ردنکسا «هدهم هاش كرهک هاش رفآ هرکص

 لا لی ۱۲۱ ۰و قشمد هدو هدیصمو

 «هدنند وع هسلداو ؛شقا لاغتشا هلا هدافا و هدافتسا

 یاشا 40ا لاک بولوا لوغشم هلبا اضق ادعا
 | ؛بوجح لا نداضف هدعب .هددسبا شا فئاظو

 كن هیلبنشا

 شهریدکح روس ر هلیفرصم یدنک هدنفارطا

 .یدشعا تاق وا سود هةر ا رسد رد

 یرا آ .ردشا تافو هدساف هدنخ را ۵۳ و

 نبا كلام اط وم حرش ف سقلا « ی هحو ر

 ك كلام اط وم* ح رش ف اا بیر » »¢ سنا

 ةضراع» «« نآرقلا ماكحا» .« رعفلا راونا»

 ««تایفاللا باتک» ۰« ف زرلا قارم» <« یزوحالا

 لكشم » <« نیدرلا جارس» :« یهاودلا یهاون »

 . ««نارقلا نع خوسنلاو ممانلا » 6 هتسلاو باتکلا

 : «نیحعع)ا نع نیربنلا باتک» 6 لیوتلا نوناق »

 یتسلحا هللا ءامساپ یصفالادمالا» «« نیدتملا حارس »



 و ا

 بلقلل ریکالا دقعلا»«« باتو تاجا ثیدح

 لیصفت» <« حيذلا نییعت ىف حیععلا نییب» «« رغصالا
 نا ف یاکلا » <« لیلمتلا و دیمحا نيب لیطفتلا

 .« تالسلسلا » <« تایعابسلا» ««قانلا ىلع لیلدال

 اخ نم ىلع دراو داقتعالا هح ةفرعم ق طس ول

 بيرغ حرش» ««داطالاو عدبلا یوذ نم ةنسلا فل

 لانس ق فاضنالا» هرزوا لس
 ثیدحح رش » «« كفالا ثیدح باتک » «« فالطا

 .«« هسعرز ما ثیدح ح رش» «« ةعافشلا ق راج
 «« لوصالا ع ىف لوصل » « ة روعلاّربس باتک »

 دفرعم ىلا نییقفتلا ةامع » <« نایعالا نایعا»

 ار راعشا .« هلح را بير » <« نیوحاا ضماوغ

 یدیفح كنهجر بحاص س ردراو ید یسهش

 بولو رر نت
 هه ریش یا سا

 . ردشعا تافو هد هب ردنکسا هدنحم رات ۱۱۷ «هلتلحر

 | يبرعلا نب رکب وب
 هب وال هداصقا برغم

 - وا یسر كنسهلیبق بت ی رکب وب

 . ہا نیلبارم نالو ترو 3 ۱ ۷
 نالو ندنساب رقا هدننافو و ؛شفل وت یربما كنس

 بوک هنرپ كلوب نيفشان نی فسوب روپشع
 « نفع »] .ردشلوا قفوم ات تلود كوي

 . دنا ندق وصت بایراو ندالع

 - ام « رع نا »]

 ۳ تعا رم هنسهد

 [.هب رو تعحارم هنب راهدام « نیفشا ن فسو » و

 | شایع نب رکب وبا
 قیرع .ردشمنا تافو هد ۲۹۳ و «ش#وط هدنخځ ر

 تایاکح ضع هدنقح «بورک هلردکو نزح
 . ردل وقنم

 ندنحاشم و اع ۱ | ىاتکلا نب رکب ویا

 ۰ بول

 رهام رصد

 اتت هعسا و تام ولعم

 بولوا ییلات چاق رب

 ۰ ١°

 یک هدم وج و تئیه «بولوا

 .ردرومش هلیساوشو دهزو

  ینوکل س مآ
 شانه ن ا

 لصالای

۱ 1۹۱ 
 أ لكشم ىلع مالکلا ف باک » ۰« ىلا هتافصو

 اعیاد»

 ۱ وا ندءارق ریهاشم

 ام ورد یا

 و با

 هربثک تافل وم «هلغل وا اع هد هعونتم مواع «بول وا

 یانک ر هلیاونع « ررحا حرش » هرزوا دلج ۳

 ان رو

 راد ههقف

 .ردراو یرنا جاق 4 هرابعلا یسرافو

 . ردشعا تاق و هدنګ ر

 !| دمت نب رکب وا

 ll كمہلا یوم یارما دیش روخ نیدلا
 د رشت و لاس تک هدن رخاوا یرحج نرق لا

 . ردشعا

 یناشاکدومسمن رکب وا

 . ردیفل وم كیاتک رب ر وهم هي | ونع «میانص])

 .ردشعا تافو هدنحش را ۷

 ریهاشم

 .اتطخ ۱ اشا ینطصم ا رکب وا

 دل وت زدند EAE بول وا ندناکحاوخ و ندنیط

 شا تفت و

 هد رات ۱۱۸۱ و ؛شلوا یتیهآ زبذد و ییق و ه دعت

 د ر (دیشروخ ن

 2 EE هد کک

 ا مقف ريھاشم

 «بولوا ند

 «بول وا لخاد هب وام یارسو

 . ردشعا| تاق و

 ب رکپ وب
 . یدنا یسالع ما بول وا لد

 ریهاشم (نیسح ن دجا) قم

 -هیعفاس ءاهتخ و ندنبن دحم

 ۔احا ع امسا

 «شقعا تح اےس و ريس تفو یخ ها دصقم هدر رش ثید

 كنيعفاش ماما .ردشم زاي تافیلأت بیرق هزج كيبو

 «طوسل۱» هرزوا دلج ۱۰ یردلوا یحرب یتصوصن

 _ هجیلٌشاب كنسهراس تافل وم .ردشعا عج هلياونع

 ««ريغصلا نئسلا » 6 کلا نئسلا» : رد ران وُش یرا

 «ناعالا بعش» را الاو نئسلا» ««ةوبنلا لئالد»

 6« لبنح 1 دجا بقانم» «یلطاا ىفاشلا بقاتم»

 ج تافصلا و ءاسالا باک » ۰« فالخا باک »

 « لخدلا باتک» <« روشنلا و ثعبلا باتک »

 باتک» « دهزلا تانک » 4 د اقتعالا باتک»

 . ىدا ندتعانقو ده ز باحا .« بيغرتلا

 شقک «كرالینتسا هرواسب نوجا

 ۶۵۸ ب ولوا لوعتم ابا داف هداروا
 . ردش | لاح را

 سی رد

 ردق هننافو و
 ه دنخش رات

 ندننافاضم رواس هدنګ را ۸ 6

 هاروا یسهزانحو «یدیشعوط هدنسهبرق ( قمی )

 ردوا ۰ ندو لقت



 و با

 ۱ ۱ ۱ الا گیاه
REتلود یارزو ( بس هح و 9  

 هدعد و ؛شلوا راریپس «قرهشوا ۵ پرت هدن ون ایه

 و دح «ه رود قاعتم و «یییها هبا رض و کک

 لوا نایب د و ناظاش یےع «بولوا یسلاو ره و

 ع كناشاب نایلس طر ارم هدنح را ۱۱ ٤ نالوا

 یآ چ وا :هددسا شلوا ید اشا نادویق «هنرزوا

 . ردشما تاف و و شغل وا لرع هرکص

E ۱راد > یلهد 0  

 یسەدازع بول وا ندیرژ ی ر

 بلا سولج هتخ «هنرزوا یتف كقلغت نیدلاثایغ

 دمع یع یرکص ندکدروس تنطلس هنس قح رب

 (طاریم) OS « هل طیص یهد هاش زو رهف ۷ قلغت

 هدار وا هرکص تفو لیحو :شغا سداح ف

 . ردشع | تاف و

 هنسهدام « یناج رح »] ۱ 0 6 |

 [.هایروج تعجارم یشاجرج یاب وا
 1 تا ام در 7

 3 e 8 لاج ا
 سوصخللا ىلع «بولوا ۰ ۰

 هدن ودق و مولع اس ها اقم و راحو ضئارفو باس

 7 قلعتم هب هع واتم لوف .یدا 6 لوط دب

 نسح و EU رادیشساح دیفد هب ه ریتعم تک قوح

 دلیل اغتشا نالوا هلفیلأت و سیردن .هلغلوا ید یبطخ

 . ردشعا جاسندسا رلي اعک اچ ر نارب ا ۱

 .ردشعا تافو هدنسهنس ۱۰۰۱ «بوغوط هدنح ر

E RCAوبا هّلا ییسع لکوستم) ۱  

۱ O ONT 
 بول وا ندنک ولم ی قب دروس مکح هدسز و

  ۰یسب دنک .و ؛شه وا ارحا یتعب هداتنخ را

 هدنامز «دل-ل وا رادمهح رب لداعو روسح و ردم

 ۔اخ صفح یب و شلک ندنقح كناصع ندا روهظ

 كسنوت و هلا رع نا ریزو و هلا هبرض نا ندادن

 تقو لیخ هل رع لئابق ضعي ندا موعه هن رزوا

 لاوما كميکطا نا نا لوب یریزو . ردشعثاغ وا

 جد ی» رج کا نا هنر كواو «هرداصم سارا

 «بوروس BS MEV .یدیشعا

 سن ول را هات .رد شما تافو هد ر و گ 9 حرا

 یدا هداعلا قوف یقیرو ا

14۲ 

 ۱ هل رکید مات 9 را روس

 و ب |

 | یصفح رکب وبا
 یسەد رو رپ SEE وا E بول وا یورو

 شل وا تع EN RE هدنناف و كہلاراشم «هلعل وا

 (نج رلادبعن ی وا)

 ا رکب وا هچ را فن 1

 هدهیاحش ایرک ز ییا نب دلاخ ءاقبلا وا ًابقاعتم "ید هسیا
 هجرت تحاص «هلغملاچ هبلغ كل رهدیا تنطلس یاعدا

 «هرکص ندتموکح الن وک نکس

 داوا لعف

 . ردشعا

 1 تای وا

 یرانآ ضع is ات 2 ر وپشم هل | ونع «یضافلا

 رّوک ذم باتک . ردشم اتاق وه دنح رات ۲٦۱

 هدع و سحو ذخا

 نارد هدنح رات 0 تاعوقو و

 ریهاشم (رع ۳ دجحا)

 بد '« بول وا نداد

 تو راز

 لا كني راحیش «بونلوا حرش ندنفرط الع رثکا

 زب رعلا دبع ن ر۴ ف ورعم هلیعسا دیش ماسح یر وشم

 .ردیحرش كنەجام نا

 ن ید ادب بطخر و 1
 9 و 2

 (یدادغب بیطخ) «بولوا ندظافح ریهاشم و ندالع

 «بولوا یسهدیفم تافیلأتردق زوب . رد روهشم هلیمسا

 «دادغب ځرا» نالوا هرزوا لاح ۱۰ یرومشم كا

 ا ن 0 ا لصفم تیاف هک رد

 ً(عابتا E را و ینیدوق هنادیم كاذ و ید

 ثیدح و هقف .ردشم زاب ی « قشتمد جرات  زوریم

 «بول وا یحاص یلوط دب ید هدنونفو مولع و

 فاتؤملا» :ردرا وش یراهجلشاب كنیرارثا رکید
 <« سقعلغا حاضیا » ««لومعلا ةزاجا » ۰« فاتخلاو

 .او نم هنم لکساام هیاجو مس را ف هاشتلا صیخ لت »

 یوا را اد عاجلا » « مهولاو فیعجلا رد

 ار» 4 یالطلا مات یا ناوید حرش» 6 عماسلاو

 با ک » کا لاح ر ءاما نع بایت “لا عف

 باط ىف حرا

 ؛«تیاو زا لوصا هق هم قایانکلا » «6رارسالاففک»
 «دقفتلا و هیقفلا باتک» ۰« تیدلحا

 4 قرفلاو ققللا باتک» .« تابه ف باتک

 هد داده ,OEY A ) لمعما ناب ٤ لیلا «

 روم ؛ردشعا تاقو هدا ر وا ,BOSTON ‹«نوغ وط

 ځرات .یداا TANS هلج یزا ریش قاحا وبا

 كرك كسنلصا كركو ءشلزای ليذ جاق رب هنیدادغب

 یرلهنحسن هدب راک | كنب رل هناضبتک لوبناتسا كنب رالیذ



 بد هل و ءهدهسا 2 ۱

 ردشمامهللوا تمه ندنفرط "

 ۳ ی رک وا
 دلا نیدنوا لمزراوخ یسک

 وا روپشم خروم «بولوا یلناتسربط یسدلاو
 ۔اوخ «هلغلوا یسهریشمه كنبربط ریرج ن دمج رفعج

 ید ليسا ( یرش ربط ) 4 س هات
 یندتوا ید رف تن ز ۱

 ؛یدا یحاص یلوط دن اد هدیاسناو تخل ل٤ یک ۱

 یایوعتس ۰

 ( سابع نب دج
 ۔ارعشو ادا رهاشم

 رگ و 2

 راو قوج كب ندع رابخاو راعشاو "
 .یدشعا تماقا تدمرب هدنرلتهح بلح و ماش ی 3

 ۳۸۳ «بولوا نک اس هدر واسي هدندوع ندماش

 ۔اعشا ناو د بتر .ردشعا تافو هداروا هدنح را "

 ییعی لئاسر هعوجحم .ردراو لئاسر هعوجم ر هلر

 «بئاوطا» هدلوبناتسا هدنح را ۱۲۹۷ ییاررحم

 .ردسغت وا عبط هدنسهعبطم

 ريلي
 | | یزاد رکب ویا

 «در یهبطخ و اضق نانلوا فیلکت هنسیدنک هلتاعفد

 .یدیشعا تمه سصح هفیلأتو سی ردن و ۰

 یی ندنصعب ر تكتارزحم

 وا ند هیفنح ا دعا

 دل وتم هدر

 ؛شلوا لخاد هدادغ هد را ۳۲۵ بولوا "

 .هدنا مایا راما هدرواسنو زاوها تدم رر هدععو "

 ماود ه سرد لدوع هدادش هد ۴٤٤ كر 1

 ف آ .ردشعا تافو هدنشاي ۰۵ هدنح را ۳۷۰ و "

 غل وا ندناصا كنسیدنک یزراوخ رکب وا هجرتلا

 ر دشا ینیزاع كنسهزانح

 -اورلا فالتخا رضع » «« نارقلا ماکحا» :ردینآ

 یضاقلا بدا حرش» «« یواعطلا رقعح یال تای |

 «« ربغصلا عاجلا حرش» «« فاصخللا ركب یال

 « ىنسحملا ءاعسالا حرش » .« ريبكلا عماجلا حرش »

 باتک» «ةیفنطا نونف یف یخ رکلا ریت حرش »

 دهد راو لئاتسم هقشب ندرلن و .« هقفلا لوصا ق

 . رد راو یراتآ راسو یرلپاوح

 E ۳ اطا | | یزار رکب وبا
E؛شلک هاید هد ( قیر ا £.  

 دح وا و یافل وم هچاساب .

 و با

 صسعم ماش ‹قآع نوا نونفو م ولع لیصح و

 هدر هدن ده تلم «هرکص ندک دعا تحایس هسل دنا و

 ۳ 9 ییبط رس و رب دم ك رلن اتس راع ضد هد دا دی و

٩ 

 ص وصلا لعو كتسضع ندنک ولم نا ربا ار شفت

 / لیعاعما ر وصد یحاص لا ءاروامو ناسارخ

 كا كتر یتحو :شفل و هدنشابط تمدخ كناقاخ

EEL:سانکلا « د وخات » یروصتلا « نالوا  

 ر «بوشل وا لس فاع تایاور هدنوح یلاح هجرت

 - د وعو للینعم د وحاب دلقلف | رسص ادا «هروک هتاور

 نشا ی هکلب و زون وا قره وا لوخشم هاقلیح

 كیط ییدو رو ه دا دغب «ه رعص ندک دک

 هدادعب «هروک هشاوررب رکید و

 ناتس راچ و 6

 ند تقاعتم

 ؛شایوق هنلیصح

 شا تیابط یارحا هدر لوا ندندورو

 هفسلف لوا ندبط هدلاح ره .یدیشف و یربدم

 «هد سیا رویلیدالک آ ینیدل وا شعا یعوا هاب راع یک و

 یشهالشاب ےک ردقوا ا طرف لن وید یسوا

 هبط و یک

 در قوح كب هم وخ و تنیه هاب هضاب ر مولعو

 یسه ربثک تافنصم هد رللګ 9 بودا تقبس یرلتم

 لوا RES یرللع -ردراو

 کیا و «بولوا تاذ وب ندا ارحا هیبط تاقیقح
 - وروآ اذه انم و ىلا یسهلاسر

 جد قا ناطیغ . رد ریتعم و لوبقم ك هحات

 و ات ات

 تدم لوط هداطسو نور «قروشل وا هجرت جد

 - وا نا[ لمعلا رو٣ سد ه دنس هبط تاکم اه ور وآ

 قومارق و كح

 نالوا وا وخت تلع

 هب دم ال . ردج اع قفتم ینیدل وا یدح وم

 سزار ) قردل وا طاغ ند(یزار) هجا و روآ رده

 س وتیلاج هدق حسن

 1 هدن رگ رحاوا

 هرزوا كا تایلع یارحا بول وا یراط یع هنب و

 . ردشل و ت رہش هلیمما 5

 .ردشل وا رهظد هنعسا ( ب رعلا

 ینفیدل وا یس هقبط چاق ك زوک هبیبط رب ندک هند زن

 تروص كزوک «هکمهلآ اش باوح و

e E i E E 
 را مد اص وا ندکم روک یایدو كره وش ود

 .ردشمهم ریدتا ارحا تایلع كرهبد معسیا كمروک

 هروک هتیاور رب

 .ردشع ا تافو هدنح را ۱

 هروک هشاور رب رکید و را

 یک هدضاما ا

 هنت اطف و اکذ راثآ هي بوک تایلغو هنن راپم



 و با

 كن راثآ . ردلوقنم بایاکحو رابخا قوح كب قلعتم
 -اتک لناونع « یوالا» یرومشم كاو ك و دا

 ۲۰ «بولوا عماج ییهیبط مولع ٌدِفاک هک «ردیب
 اونع «یروصتلا » و « عمالجا» . رد رابع ند دلح

 ك وب ییا عاج ییس هفاک كن هیبط مولع ید هل رلن

 ناتکرب روپدم لناونع « رخافلا» .ردراو یرا

 .ردورم ینیدلوا هجرت بحاص نلوم ید كعفان

 ناسنالل نا ف باتک » : رد 1 هجور یرات ۲ رکید

 قفتاام فیک كناسنا هدنو هک « (یکح (نقتم (قلاخ
 هتک ویب ندنفرط مکح قلاخ رب نوی هدوجو
 بابا هل رلنف ایجولویسیفو حیرشت ینغیدلوا شم دارای
 ء ,« ًایکح اقلاخ ۰ مل اال نا ق باتک» نود

 هقطنم «« نایکلا عم” »نالوا هدنماقم لخ دم هب یعیبط

 اعم لح » <(« یبوغاسب۱» نالوا هدنءاق لخدم

 اعم لج» ۰« ساینع راب یناعم لج » ۰« سایر وغیطاق

 -را هدنو هک « ماعلا هغيه باتک » (« اقیطولان [ ین
 كحوک كرق و كوي ندضرا كشن وکو ین ورک كض

 لیضفت لمعتسا نيف بانک » «رویدیا ناب یتغیدلوا

 مومسلا غیر لسف ف ببسلا قف ةلاقم» ,« ةسدنپلا
 باک » .«ةذللا ق بانک » .« ناویلطا رثک ال

 ناتک# «سوتیلاج بک ن قلا تاضفانلا و وکلا

 سرقنلا و لصافلا للعق یاتک» «« راصبالا ةيفيك ى

 اننالا » «لصافلا محو ف باتک» ««ءاسلا قرعو

 ییا نوا قلعتم هتعنص ییعی «هعنص)ا ىف اب اتک؛سعع

 ییدسا فینصت هدنل و تابنا ید وج و كنابیک ؛باتک

 باتک » ۰« راعحالا ياتک» .« تابئالا یاتک »

 - وبللا یاتک » 6 رارسالاسس ناتک » ۰« رارسالا
 تا باتک» <« ةصاحلا ةلاسر ب اتك » «« بی

 لف درا باتک » « كوللا لئاسر» ««رفصالا

 -رپ ۰6 عتتملا ىف ءاییکلا ةعانص هلاخدا ق یدنکلا

 هظفاحم یخ یاصق كەد غاو یطارفا كربه

 «باشک رب رتاد هنکیدنا توعد یضارما بویعا

 4 رهدنا و ندنراوزرآ ره یراهتسخ كل رلبیبط لهاج

 تاتک 9۰:«باتک رب اراد هنرکدتنا د دشت ینیراضرم

 هيف هب لقنتلا نیطلا نا ىف ةلاقم » ««ءامكللا ةربس

 ىف ةلاقم » « ةبصحملاو ىردللا ىف ةلاقم» 6 عفانم

 هسننحمال نم یا باتک» .« نالو یلکلاو یملا

 ردفورعم حد هلیعسا « ءارقفلا بط » هک 6 تیپط

 باک » ۰« ناکم لک ف ةدوحولا ةيودالا باتک»

 7 و با ۹٤
 باتک» «« بطلا ةعانص ضقن ف ظح اجلا ىلع درلا ىف

 مالكلا ةليطف ىف هاتک ىف ظح اجلا لوق ضقان ق

 رهو ىنعاولا كضارما «« هفسالفلا ىلع هيف طلغ امو

 ا ریس شیراجالعو تامالعو بابسا كنب رب

 ۔العو نیوادن هلا هدغا « ریعشتلاو میسقتلا

 بطلا تاغ » ناه نج ردو طلخ ه راک كرلح

 ««ةوقلا ف باتك» «« افلا ىف باتک » ۰« ىك و للا

 «دبکلا دیه ىف باتک » <« نعلا ةثيه ىف باتک »

 ««بلقلا ةعيه ف باتك » 6 نییثنالا دثیه ف باتك »

 ««اذتغالاةيفيك ىف باتك » <« خامصلا دثیه ىف باتک»

 ةيودالا لاقلا ف باتك» «« ةيدعملا ةيودالا ركذ »

 باتک» ««ءایشالا صاوخ ق بابك ٤6» هك رملا

 ضرالا فوقو بس ف باتک » «« یلویھلا ف ریبک

 بطلا ضقن یف باتك » «« ةرادتسا ىلع كلفلا طسو

 ماعلا نا ف باتک» .« نایلا نا ىلع ییاحورا

 ف باتک» ««هدهاشن ام لبع الا نوکی نا نکعال

 ناک 26 دعولیم لب هنرم تتسل ااو هکرلبا

 ««ییبط ًادبم هکر لا ناو هناذ نم اکیرح مست نا ىف

 >¢ ىہلالا ملا ف ةديصف » «« ثتايقطاملا ىف ةديصق »

 یرکلا ناتک» 6 2 ا لا هظعلا ق ةديیصق ۾

 ىلا ةلعلا حاضیا ف باتك » «« ةءرصتحم ریداقمو
 ںاتک » ««رییدتلا رمو یذغتلاب ماوہلا عفد اب

 «درلاو ديفرطا ةمالعامو هلا نکسب فیکو رنملا ىف

 نم سانسلا رثك ا بولقل هليا نابسالا ىف هلاقم »

 نا ینبنب ايف ةلاقم » <« مماسخا ىلا ءابطالا لضافا
 ۔اقم» «« اهنمرخ اوب امو هک اوفلاو ةيذغالا نم مد
 هب در ايف یسخسلا بیطلا نب دجا ىلع درلا ىق ل

 درلا ق ناک ۰6 رمل عطلا سما ف سونیلاج لع

 .« لویهلا باجا ىلع هدر یف ماكا ىمسملا ىلع

 اهو ءالملاو ءاللا فو نامزلا یهو ةدملا ف ناتک»

 - وفرف یلاوانا باتک ضقن ف باتک» ««ناکلا
 املا ف سیلاطوطسرآ بهاذم حرش ف سوبر
 فتا ۸ ۴ یلدا ملا ن تاك » 6 یهلالا

 ىجل الا ملا ق باتک» «« ةیرطاو ةقلطلا یلویملا

 بهذلا ةنح ىف ناتک » «« نوطالفا یار لع

 ىف توبثلا ف باتک» <« ییبطلا ناربلاو هضفاو

 <« جی رطشلاپ لفتشا نم رذع ىف باتک» ۰« مک ا
 6 سغلا لیح اشک » ««دربلا ةمح ق باتك »

 قاصتلا لباق «« ةدايزلا باتک» <« هابلا ف بانك »

) ESی  



 و با ۱

 هدنقح رادع رج نایلوا یاصتلا لباق هلرهح رج نالوا |
 E ینیرالوصا یدیربت كب وص «باتک رب
 میم نی رکسم ریغ بارش دج وی الا ف ةلاسر» |
 ف باتک» «« ندا ف دومحلا رسما بارشلا لاعفا

 ىلع نیملالضف ف باتک » .« ةلودلا لابقا تامالع

 راسو سمشلابوغ نا ف ةلاسر» .« ساوارباس |

 کرج لجا نم سیل انیلع اهعولطو اتع بکاوکلا
 « قطنلا ف باتک» «« كلفلاةك رح نم لب ضدالا

 تسيل بک اوکلا نا مهوتب نم نظ حف ف باتک» "
 ال نل روصتال ها ف باتک» ««ةرادتسالا هيا ق "

 ««اهل وح ساشاناو ةيرك ضرالانا ناهربلاب هل ةهبرد
 ما یه نیط هيعيبطلا ضرالانع اف تحب ةلاسر»

 یف هلاقم» «ناعون بيكر لانا ف باتک » <« رج

 | ق ةعقملا ف ةلاقم» «« ةعيبط نوكت ااو ةداعلا _

 قيضت اهلجا نم یلاةلعلاق ةلاقم» ««نانحالافارطا |
 ةلعلا ف هلاقم» «« ةلطلإ ىق عضو رونلا ق رظاونلا
 | باتڪ» : شطعب مت | نا لاهجلا عزت اهل یتلا

 شا ق 2 رک اه) قلا ةلعلا ق هلاقم» «« ىض را دما 1

 مالکلاق لصفلانم هکردتسا ايف ةلاقم» 6 حرقو _
 «« اهمدقش نلئاقلالعو ماسحالاتودحم نلئاقلاق

 الو افرعت تعا ایضع وا للملانآ ق ام 8
 «قاذل اءابطالاماوعلامذن اهل یتلاةلعلاباتک» ««اچ _

 ةلاسر » ۰« بیطلا رذعو ةلکشلا للعلا ف ةلاسر#
 الاع هغ اهروهطل ةللاقلاو اهمظعل ةتاقلا للعلا

 ندنایضتقم كبط كا یبا یتلەکسخ ره كقذاح

 قوح كييبط نیمهدا ییا یتلەتسخ ر و هنغیدملوا

 هنغیدلوا ح ودم EY رییدن نالوا عقاو هعخد

 ندهقذاح یابطا كران. داقو الهج هدنابط «باتک راد _

 ةلاسر» «باتک نبم قټابسا یرللو ترپش هدایز
 بک اوکلا ف باک » «« مس تسیل سفنلا نا یف
 سفللا ق باتک» ةو باتک» «« ةعیسلا
 ق هلاسر» <« هما نو باتک» ء«ة:ریکلا

 هسفش ین هلاح نوکی نا ین فکو بیبطلا ةنحم

 نک« ام ۳ هریو هجو
 كوكشلا ف باتك » «« موج ا ماکحا نم كردتس نآ

 ۔رطالفا باتک ریسفن یف باتک » «« سلقرب ىلع یتلا

 رادقم ف هلاسر»

۹۵ 

 6« تایفیکلا | رهدلا لها نيب ةضق الا ف باتک» :6 ماوهلاو

 و با

 ء«دضای اف باتک» «« ماعلا ثادح اف دیح وتلالهاو

 ق باتک» ««ةمامالا ف لایکلا لع ضقنلاف تاتک »

 ف باتک» ۰« یارتفاو نوکس نوکی نا زوحال دنا

 ةلیح باتک راصتخا» ۰« سخ رطالفا یاتک ماعا

 ريكلا ضبتلا باتک راصتخا» «« سوتیلاط «ربلا

 ال ضاعالاو للعلا بناتك صیخ" » .« سونیلالب

 «« سونیلاط هل الا ءاضعالاباتک صلت» «« س ونيل
 ف ناتک » «« لا رنعالا لها لع داقتالا باتک »

 « هيلع درلاو یهلالا زعلا باتکل یفطسلا باتک ضقن
 ريغ نم علضلا كراشیال عبرلا رطق نا ق ةلاسر»
 نم ليصع الها لع قاوشالاق باتک » <«( دس دنه

 ةلضافلا هرمسلا ىف باک» «هفسلفلاب ن لكلا

 باتک» 6 ةلضافل اهن دلا ا ةريسو

 باتک» ۰« داعلا تی ف یاتک » ««اهراضم مفدو

 ناربم باتک» «« دی ریل سطنغلا ج بذح ةع

 ف باتک» > EE الاف و «« لقعلا

 لوصفل سونیلاج باتک ریسفت ف باتک » «« جاوقلا
 «« موصعلا لضافلا مامالا راثآ ف باتک» «« طارشا

 باتک» ««مجضنلا لبق نیمومحا غارفتسا ف باتك»
 «« ذیمالتلاصاوخ باتک » 6 نقلا موما لاو مامالا

 «( ةيعيبطلا ءار الا اتك » «« رظنلا ط ورش باتک»

 «« وحنا ةيفيك ىف ةلاسر» <« بكر لا ق ةلاسر »

 ةيدغالا عفانم

 باتک» ۰« كلذل ةرارطادایدزاو شطعل اف هلاسر» |

 تاکرطاو ماهوالاق باتک» «« قیسولا لج ق

 « ریطاو دندطاب لیلا ف باتک » .« هياسفللا

 « ءاضعالاعفانم ىف باتک» « 2 انرساباتک »

 باتک » .« لقتلا ف باتک » ۰« بطلا ف قاکلا»

 سس بانک» ««ءريلاباتک » 6 ستا نذابارقالا

 فرشق بانک » ء« بیبطلارس پاتک » .«رارسالا

 تاک » هلرکید مانو « دش رااباتک » .« دصفلا
 «بطلایلا لخدلا» <« نمالا ف باتک » ««لوصفلا

 ۰« صرلاو قبلا ف ةلاقم» <« تاقاذلا ق ةلاقم »

 ف قاقشلاو رساوبلاق هلاقم» ۰« باتکلا هنز»

 ةلاقم » 6 ضا مالا نيب قرفلا ىف مالک » <« ةدعقلا

 ةد باتک» اا لیلحالاق ةتاکلاهق اق

 ىف ةلاقم» ‹« ماسجالارهاوج ف باتک» «« بطلا

 لادا ف ةلاقم» «« سأرلا ءالتماو ذل رنلاو ماكزا
 ىف ةلاقم » «« ناتسراهبلاتافص باتك » «« ةيودالا

 6 ه راضم و هعفانمو ماج ا ین هلاسر»



 و با

 جالع ىف ةلاقم» <« یقلاو لهسا«اودلاق باتک»

 قلعتم هب هینف لئاسم دقشد ندرلنو .« دیدخاب نیعلا

 .ردراو یرادد رو یرلباوح «ییار رح قوتحر

 ید ییاتک رب شلو تربش هلیمسما « یزارلابانک »

 یراق هادافشتعاو دمارک هایلوا هدنش[ هک ءردراو

 یسیدنک كاتکو ءهدهسيا راو تاليصفت ضعي

 ندنف رط نیبصعتم هورک ناشیلاچ هكا ریفکتو ح رج

 « یواح» .ردیورم ینیدنلوا دانسا هنسیدنکو داحا

 هب هتشولال یس « یر و صنم شاک » هاب ربا نا ونع

 ید یرلیرع نتمو هجرت هنیراناسل ابوروآ راس و
 باتک» «یک ینیدل وا شدا عبط هات امد هدا و روآ

 را لناونع « ةبصلاو یردلا

 خب تم زکلایو «هده ردن ول رار هيس هج رب هح

 ریلکنا ین دیرا دتیف

 نالوا هل ونف كن زار رکپ وا .ردشغلوا عبط هدن و رب

 یسهما تراهم ید هدرعشو تاییدا ربارب هلیلغوت و
 ۳ دن لب اهتا هلج هعطو وش «بولوا

 ليلا نذآ دقو یردا ام یریعل

 یاحرت نیا ىلا لاحرت لجاعب
 هجورخ دعب حورلا لع نياو
 ىلايلا دسجلاو لعلا لکیهلا نم

 .اشم (لعن دجا)

 - وا ندنیندحم ریه
 یروارذور 1 وا

 م )و ااو .یدا یستفم نادیه بول

 ابو ناک یا برنار اا
 تاف و هد ۲ ۰۸ «ب وغ وط هدنګ رات ۳۰۸

 و افنصم ض# ر

 .رد راو

 E هدنن ایاو رز

 . اعم” رکن وا و 1 ا ا

 ۔اعم )و «یسخ رہ

 ردا

 1 .هل روپ تعحام هن رلوهدام ) 0

 | یوس ی
 ا را هد دلم ر

 .ردشعا لاغر هدنخ را ۳۸۱ .یدا لوغشم

Es ۰ندنساعص رهاشم نورف ۱ ناداشرکب وا ی اص  
êهدنخ ران ۱-۰ «بولوا ,  

 ۰ ست ۳

Eارح هد سود اه «یلب تنال  

 ۳ هل رو توعح

a ۰ | 2 4تراماهدکح  

 - افیس یردارب «هدن رخت راب "۲ ۵ تب وا وا یسبیجخ> وا

 و با ۹۹

 .ردشخا ثتراما تدم رب >® رکص ندنلعو لس ر نیدلا

 ۱ یشلرش رکب ول
 لوط د جد هدم واع و رمسقت ءبولوا

 (دجان دم ن دلالاج)

 ند هیکلام هاهقف ریهاشم

 «بوغوط هدشیرش هدنح را ۰۰۱ .یدا یحاص

 0 0 لک لاخر هقارع
 ؛شلوامرطا میش «ك رە دیک هس دق هدعب و ؛شم اتد وع

 .ردشعا تافو هد ۱۸۵ «بودیک هقشمد هرکصو

 «هیفلا» ل رطعم ناو «فیلأت باتک رب راد هقاقتشا

LES 
 نادناموق هدناردن زام 7

 نالوا مقاو یشراق هبیلا راشم ریکناهج «بولو
 . رد ریلد رب شو ا رش هلیس هن اد رم ثم واقم

 ونش رکیوا
 چاق رو «شعشاعوا e هد ه رهاق .یدنا اع

 ندا هاتف فارحم
 هدن وف ا «بولوا

 هد دم تدم بول وا مدآ رب رشف .ردشقار تافیلاج

 . ردشعا تافو هدنخت رات NA ندف

 (نج را دبع ۱ راهه وا
 - وا ندنیندم ريهاشم

 ءایسا باقلا یف باتک» .یدا قو وم هدنشناور «ب ول

 ییا هل رناونسع «ءاورلا باقلا یف 7 « لاج را

 ماسو یاتک

 «بودسک هزاربش هدنح را ۰ 4 و ؛شعا تماقا

 :E دج ا)

 هدنادیه هد دم تادما و رد راو یرات [ضع ر

 ا رکی و ا) س . ردشعا ثتاق و هدار وا هد ۱

 یدنسم كناسارخ جد تدحجرب رکید ه دنیسا (ىلع ن

 . ردشع | بت هد ۷ «بوا وا

 دص رکیوا
 هللایض ر e هص لس مت ن ۳ ۳

 كن هر شوم EE یرالاس كمارک در اه (هنع یاعت

 ۳ ن ورع 7 مع

 ۵ندنفا (علص) تاناک رف ترنح «بولوا یرب

 یسهفیلخ یحرب هدنرلاح راو «شقل و یراغرای
 راما یسهدلاو .ردشلوا ىلوا كنندشار یافلخ و

 نی مت نن دعس نب بک ن ور نب رخ تن یلس

 ۔او رک و یردب كرک هلهجووب .یدیا بعک نب هرم
 ۱ ی ید را ندنفرط یسهدل هدیفک .



۱ 
۱ 

 فف وو فف فف
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a e 

 E ی OOOO OTO نخ یا تست شش سن ای رم

 و

 ۱ (یزعلادبع) هروک هتاور رو ( تاللادبع) ی

 ى ین ی هدن رلل وح د دم راتتفا نيد «بول وا

 . ردشل روی لیوح ء(هتلادیع) ندنف رظ (عاص) ناش

 یتئوب كهللالوسر ترمضح «بولوا (قیتع) یصلحم
 هلیصلحم (قیدص) «هلغل وا ندراندا قیدصت لوا كا

 . رد رتشل وب ترپش

 رب .یدنا ماع هشیرق باسناو یحاص ز دوفو تور

 بول وا رحات و زازب هد صا لوا

 «یمکیا ةد نده دخ تک هروک هتاور

 اح نب دیز هلا ىلع ترضح هروک هتیاور رب رکیدو
 .ردشک هناا ىر درد 1
 هزمدنفا تانناک رخف ترضح یرکص ندکد تبا ناعاو
 ییموق «كرهدا لصاح تبحمو قدص ر هداعلاقوف

 ندمارک ةباصو ؛شمالشاب هكا توعد همالسا

 «ف وعر نجرلادبع «ماوع ن 2 «نافع ن نامع

 قیدص تربضح هللادبع نی هل طو صاقو یا ن

 E E .ردرشک هما 2 0
 باحا بودا یدصت هلیماع ینلاوما .هرکصندک د لک
 هناشیذ ین ترضح شیرق رافک .یدشلوا ندتعاتق

 یس دنک

 «بوحاق هد راربارب رکبابا ترضح «هدن رک دا دصق
 ترشح و هنتفص راغ رای «هلغل وا شع اافتخا 4 هراغمرب

 رهظم هنب راد وب تاري شد هجن لنمدنفا هانیتلاسر

 یو والا

 ترشضح قیدوحو اد بول و یا ود

 .یدردا باتش هکعا ریس ه رعي

 ندنردکو نزح لاک «قوراف رغ ترضح هدنلاح را

 هام” كهللالوسر «هلیسوةروق ربلک للخ همالساو
 دن دې یرلسد یدتا لا راو «نالعا ی خفن دنل وا عفر

 عا كتعاج رکبابا ترشح «هدلاح و هدکعا
 لسررلاهلبق نم تلخ دق لوس رالادج امو » :درهربک

 تیآ « جا مکباقعا ىلع مبلقنا لتق وا تام نافا

 ترضح ! رلنمّوم یا» «هرکص ندن والت یسهع رک

 تافو دم ترشح نکهسیدرودا تدابع هدم

 تاو راسو قدنح دحا < رد

 ج هللا ءزکهسر ودنا تدابع ههللا ترضح ؛یدتا

 لیست هنیموم بولق زوس وو "شه « ردن وعال

 هءرکص ندنافالتخا ضعب یزج .یدیشعا شخ تینماو
 . رد_شفل وا نانا هتفالخ رکب با ترضح نوکوا

 بودا دادن را برع لئابفضم هد رلتفالخ نامز
 ندن رک دتبا عانتما ندنسادا كناکذ ید یراضعب

 "لیسم ءیسنع دوسا ناشیقلاق هنساعدا توبنو كرلت وب

۹۷ 

۱ 
۱ 

 و با

 e e ةحاطو هثبنلا ح اعم «باذکلا

 شغل وا مه یک راه ه ربح یک ینیدلشاغوا

 1 ن دلا یرهسوا و

 .یدرلشلوا رومأم هنعف كترحوا حارج نب هدیبعو
 اثشت ون هلدادماو تنواعم ید كمارک ٌةباصح رکید

 یرلتفالخ كلهنس ییا «بولوا قفوم هدنسهلج كت

 كلام و بوق و نمأت یببم ید ساتسا هدننامز
 كرعلا ةرب زج «هلا عیسوت یلیخ ندیلیخ ییهیمالسا

 . ردشلوا رسیم هنب رایدنک مالسا شن ید هدنح راخ

Eنوک ۱۰ و یآ ) 0  ED, Eت ره ا  

 ی ۲۲ تنسارخ الا یاس یسهتس ۳
 هضور «ب ودا تا و هرکص ندما شقآ ی وک لاس

 هدنشاب ۱۳ هدیرتافو . ردشف وا نفد هده رهطم

 رلید وہ ضع لوا هنس رب هر وک هتاور رب .یدا

 رکید و ندنرثأت كم” وب 9

 ش دوا «هلغع اقر ةر هداوهر قو و هروک هتاوررب

 هدنرلتافو . ردشعا تافو ندهغیصرب یکیدکح نوک

 رکب وا ترمضح ۱

 نامور ما)

 شلدیا ےس ندنف رط

 . یدیا تایحرب هفاعق وبا یردب

 و (یزعلا دبع تش هلیثق) مالسالا لبق

 دا دیع نت سیک رب «ب ودبا ج وزن یا ماع تن دعد

 هایند هشیاعو نج رادبع ندن سعکیا و یاهماو

 ندبلاط یا ن رفعح ید مالسالا دعب ؛ رد راشلک

 یی( هج راخ تن هبیبح)و (سیع تش ءامسا) نالاق لوط

 ندنسیهکیا و د چ ندنسیح رب «كردیا جوز
 . رد رلشعا دل وت موثلک ما هرکص ندناف و كنسدنک

 "ريق چ وا و كک را وا ندنسهح وز ترد لصالا

 جاوزا هشیاع ترسح ندرت و هکءردشل وا یدالوا
 ردوا لخاد بد

 هل ءا" و مضاون و یقانم كقدص ركب اب ترضح

 قلعم هنراذللح فاصوا راس

 درک تایا ددعتم هدنرلقح بولوا یصح الو دعت ال

 ندب لب لعک بک گلف و

 هددددنع ۱۶۲ کلا 4 شش تیداخا

 قوح هرکص ندنلاح را رب

 رداوت و تایاکح نالوا

 داص هب وہ ثتیداحا ها و لزا

 نالو 1 لوقنم

 ۹ E هدو «بولوا

 ندا عا aA ھل رش ثیداحا لد ص و 6 ندنرلفدماشاب

 ی را ندنس وا

۱ ۰ 
 ت تر و 4-هسد اع تروح ی رڌ دف من ثید

 شد ریست اهد نیما

 ناذیر قاروا دع رک تایآ

 < هلع

 . ردشغلوا تیاور ندباطخ
 قاردص تر و هدنطفح كن هب اکو هدنرز وا



۱ 

 و با

 طبض مرک نآرف «یردلوا رو دیه هدننامز درک ا

 و3 4. هسص جن درو و ناعع تروح 9-9 و ؛شلدا

 ۳ ردشفت وا e و قدر ۳ ی رس قري

 | یقفریص رکب وبا
 رک داده

 راه اثم ا دہع 9 دج )

 «بولوا ند هیعف اش هاهقو

 دا لد رس ۳ سالا وا یہقف

 ید رف كننامز هد وصاو سابق صوص | لع «ب ودیا

 یاتکرب ربتعم و لوبقم هلتباغ هدهقف لوصا . یدیا

 ۰ ردشعا تاقو هدنح ران ۳۳ ۰ . رد را و

 یک ديل ون دمع )

 E ! | یموسرط وا

 «ك وللا جارس) بول وا نددیکلام یابقفو ندالع

 ییاف و .ردشل و ت ریش هلیفیل ا رب روم لناو-ذع

 و عقاو هدنګ رات ۰

 ! | یثوطرط رکب وبا

 | یرهاظ رکب وبا
 یراعسا ِ یدل وا یحاص لوط د هدهقذ «بول وا

 یمطن و رانو لززوک تاغ جد

 ۰ رد راو یر رظانم ها خرس نا

 « هقدر یا نا »

 E تعج ارم نرو و اه

 (ینابیصا دواد 9 دع )

 نداندا و اهقف زيها 2

۰ 7 A 

 یهیدا بئاعو رداو قوحرب هلیاونع «ةرهزلا »

 شعهوق دادیم بوغم رار عماج ی دهقار راعشاو

 دف رعم للا لوصولا باتك » قلعتم ههقف یک ینیدلوا

 ۷ راصت الا باتک» و « راذنالا ناتک» 6 لوصالا

 AB N تافل دا
 .ردشعا تافو هدنشاپ ۲

 ! | یناسغ رکب وبا

 و ا ادم رکب ول
  Eهل ر وی ۳

 وا ندنسار ون ا 1 |

 ERE وعه «ب ييوزح 5

 «نواشاب هدنطسا وا و یجتلآ

 ES NE ERS ها

 ۳ هل ر وی تعحارم

 aA شن راهدام «ج ارس ن

 . رد روهشم هلی ر

 هب ھہطات ع هالنب امز ل دیعس 9 رکب وا رب زو
 شتیک

 . ردل وقنم یرلارجام

 1 9 ۱ یزورم رکب وبا
 ۰ هل روی تعحارم

 ضعي لب | هیلا راشم رب زو فعل وا

 شه ر وس مکح هدب رغم
 ر

 كتتود ل ص یب نالوا یب رع راب یا

۹۹۸ 

 ۲ ۳ یا و
 نال وا سا تكنابلاراشم تلودو یرادکح نکدرد

 وا یردارب ییا هلرد «بولوا لغوا كقحلا دبع

 ا ۱4۲ هرکض نادت فورعم وا و نام دیعس

 كا كنکولم نیرم ینب و
 .هلک ولم فئاوط رادو هل دحوم «بول وا ندنراروهشم
 : شا سواح هد ر

 صو :شلوا قفوم هدن رک ۱ كنناب را نالوا عقاو

 هونج ییدودح كنم ود «ه دلاح یییدل وا ساف یزک

 هعرد, هساملجس ‹كرەدىأ ميسون لیک یغوط

 وکح دنبس ۰ یدیشغا طیص جد ك ی

 «بودآ تاذ و هدنح رات 1 Co رکصندک دروس تم

 ۰ ر دشمگم دن رب بوقعي یردارب

 | شاقن رکب ول

 هد دا دغب یا «هدلاح یرلفدل وا یللصوم یدادحا

 ریهاشم ( ن دج )

 ءبول وا لدن سقم و ۶۱ و

 «بوغوط هدنګ را ۰ .اردشما ت ًاشن و دلو

 راتسو بلا وواف لاسارخ را رصف «ماش

 قوج ربو «شقا هفیرشثیداحا عاقسا هلتحایس هناهج
 : ردرلن وش یرلهجاشاب

 بيع ىف ةراشالا» «فيرش ریس یناونع « رودصلا

 هاش ) را ثافیل ات

 ««لقعلا دض» ««هیاعمو آر قلا ىف خذ ولا» ««نآرقلا

 ««صاصقلا رابخا» ء«« كسانملا مهف» ««كسانملا»

 ««نآرقلا ف باوالا» ««ةوبنلا لئالد» ««دسحلا مذ»

 ءارقلا ءامسا ف ريبكلا مع
 «« رغصالا محملا » ا محملا » 6« مبنآارق و

 . «رغصالا ةعبسلا ناتک» «طسوالا ةعبسلا ناتک)

 جا » ««داعلا تاذ» م را»

 . ردشعا تاق و هدنح رات ۳۰۸

 | یرواست رکی وا

 و یدبآ تاذرب قثم و دهاز «بول وا ندنیت

 و ندنرایلدازآ كنابا لغوا كنافع نی ناّمع ترضح

 هنن انک كند نم و «شلوا ا هددادغب

 (دچ ۳ دانا دع

 دعو اهقف ریهاشم

 ید

۳ 

 ریهاشم راسو نطق راد ۰ ردشم زاب تادایز ضد

 تداهش هنتیق و وم تون تیاور ان لیست دنا نددحم

 و دیش ۱ تاو یه ۲ < «توغ وط هد ۲ ۸ رنا

eهلر ویب تعحارم ید بت خواه « رذنلا نا» ۱ .] 

 | U 2 ۱ 5 اک ( و 1

 وا ند هیف وص حاشم ۱ 2 ر 2

 EEE «هدلاح یرلقدلوا لەاغرف یدادحا «بول

 ءال وا راک" یک یرولو دودح و شو هدطساو



 یدیشمک تشو یاخا كهللا

 هدرل رواو «شّعا تماقا و هدو رص «بودرک 1

 E یوط د جد هد هب رهاظ

 و با 2

 هناسا رخ و دعد ۰

 مولع 2 ردشملو تر یظعاومو لاوقاو تاماقم

 . یدنا

 ردا لاح را ه رکص ندنګر

 ۳ قارو رکی وا

 ند هب اڪ (تراحنب میفن

 e ET «بولوا ۳ ینقشا 2 ةرکب وا

 هحورخ نداروا تقو قوحرب هدلاح ینیدل وا شک

 [.هل ر ويب تعج

 «رویج]هبافخاو مك ینمالسا «بويمهلوا ردتقم
 ترضح رادید «كرەنا ندعلق هدنسارع فئاط و

 ثیداحا لیخر . یدیشلوا فرشم هلا یهانتلاسر

 ید نام وا ندنسدنک «بنودا لقت هشرش

 . نورا تیاور یو ی
 . ردشکر هاشم ضعي ندنلسن و شا نطو ه ده رصد

 ه دعد

 بوی لیاء ES ندنیفرط هدنسهعقو لج

 لاح ر | هدهیصد هدنحګ رات ه١ . یدیشمروط فرطی

 ۰ ردشعا

 (یمیعلا ىلظنحملا هب هبدا ن سادس ) ۱ لال وا

 «بول وا رفت ج راوخ

 . یدیشغل وه دنایعم كاع تری هدنس هب راح نیفص

 یسیدنک و «لتق ندنفرط دایز نب هللادبع هوع یردارب

O :بو ةر دایز نیا ارخزمو  

 0 هدارواو ۱

 ا هلیسهدعاسم كنیحاه ز هک وا هجرت
 اتو د رج ؛نکیا ش رح 7ا

 لق ییهصق و یجادز ءندنکیدتا تد وع هبادنز

 ی ‹قردناپق هنب رلقایآ كل دایز ۷ هلا دیبع ها

 ندنرش كمللا ذيع لالب وا .

 هنن رلغاط زا وها ها سکا 0 «ندنغ دم هل وا نیما

 نایشک كي کیا ناتلوا قوس هنب رزواو ؛ییرلکح

 E هدعب هد هبسا شقا بولغم یی هرس رپ

 وا هعج یتساقفر هأىا لالب وا «بولوا ا

 ردشخا لتق «قرهصاپ

 ن هللادببع هلوا ید (ءاع) ىسەجوز .ندشما

 .یدیشفلوا لتف ندنفرط دایز

 او ناب نادم | نشت وا
 یب نالوا شمروس مکح هدن ] ۰

 یدیتفم و دا وفع

1۹۹ 

0 

 ر د ودام »¢ قارو »

 نا رج هدنخح رات 5 هعق و وب ۰

 و با

 هدنسب رجه مرات ۷۱۸ «بولوا ندنکولم نابز

 تموکح هنس نواو ؛شعا سولح «هبا لتق یتیردب

 لئابفو هلیکولم نرم ینبو صفح یب «ك ره روس

 «هرکص ندک دا 0 قوح ر هلررو ب

 نسخاوا ندنک ولم نیرم ینب ناسلت هدنح رات ۷

 لتف رار هاب رلاغوا E «طبض ندنف رط
 . ردشم وا

 | نیفشاب وا

 بص N نارهو ندنف رط یرد «بول

 و (وج یا ی نجرلادبع)
 - وا ندنکولم ناز یب ید

 قوح ر «بوسیمروط كن «هدلاح یقیدلوا شفلوا

 ۷۸۸ تیابن یرکص ندکد رو تیبس هناعوق و

 هم هد ای یسدنک نا سس نیرف ۰۱ تشرا

 یک ندیکی یردب هد ۷۹۰ یدهسیا شا سولج
 شا طبض

 یردب «ب ودیا لمص ىا هد ۱ هاب دادما كنیم

 سابعلاوا یکاح برغم ںیفشات واو

 یر ند ع «هلکمش ود 0 هد رح ئاتا وج وا

 هل رادار نیفشات وا هدعب .ردشم وا لتق ندنف رط

 وا رو ك ناز وا ند رلن و ءب وشد وط هب هب را

 هد ۷۹۵ «كرەلک بلاغ هللدادما كنیم سابعلا

 ؛شل وا :لخاد هبال

 کا تاقو ٥ د٥ رص وا

 « لغت و ۶م نیفشسات واو

 ك سا رعس نرخ جم كنا را

 بول وا

 . ردشغا-تأشن هدناشاکو

 شوط هد( ناقش وج ) ۷ بار وا

 هدننامز یضام سایع ها

 وش . ردشعا تافو هد ۱۰۲۰ «بوللو تایحر

 ٠ ندید ناو ت تس

 مراد ناکڑم رجنح نآ زا حورج لد
 مراد نا دیهش نوخ زا رتمرک ٌهیرک

 تر اب زرگتشع) ۰

 وص نا راک كناس ۱ یثخم بار ا
 یاماقمو لاوقا «بولوا تاذ رب دهاز ندنس هیف

 ینیدشالوط هد هب داب هل دصقم هدهام .ردروپشم

 یسهزانح «ب ودا تافو هدنح رات ۲۶ 9 ۵۵ هر

 . ردشا رپ ندنفرط عابس

 (هلودلارصان نی رفنضغ هل لضف) ۱
 ی نر وس تم و ۰ ۵ ص ود

 هل و دل ا زعم ند هو لآ بول وا لندن ڪ وام نادج

 یرد كنهجرت بح اص ی رکص ندکدتسا طیض ىلص وه

 ترسم و كلش وک هډ داد رسا ینکلم هل و دل ارصان



 و با

 ات ۳۵۹ هلیقوشت كنسهدلاو بلغت وا ندنکید

 هل و دا | زعم ءك رهدیا سدح هر هعلق ر یی رود هدنح ر

 اسد لفك «هرکص ندکادا هب راح جاف ر ا

 لغوا هلکعا تافو هلودلارعم هدهرص واو ؛شعا

 .یدیا شا سولح دل ود_ اع

 یرلردارب نالوا یرآ یر انآ IENE وه نالوا

 هاب رد كياغت وا

 قلهرار و رایتح هل و دا ی ا رە را قوح

 هن ارخ م «هددسیا رلشعا ملص هدن رانی هلیسهطساو
 هدنر كره رام وب و :شنوا چ و5 ار هدن رب

 دا ۸ .ردتشعا لت یاکرمل اوا یردارب نا

 هل ودلافیس یهجمع هدنیق رافایم بلغت وا هدنحر

 هنطبض كل رلف رط وا هد ۳۱۲ و شا دب رام لا

 E GEE ONE هک
 هدافتسا ندنش وبیغ ك رایتخم هل ودلارع 1 رخ وم . ردشعا

 .اعتم «هددسیا شما هنتف عاشا بو رک هدادغب هلا

 ۱ یوشوم دجنا يا دن کا راذتعا ناب ۵
 لصوم بلغت وا «بودیا ررقت ملص هدنرانپ هلیطس
 دصع هدن را ۳۹۹ تیابن .یدیشلاق هدنفل رادمح
 ماش بلغت وا .هلکشا طبض لصوم هو ن هلودلا

 - هب رام ضع هدرلاروا «قرهحاق هنن , رلف رط سدق و

 لدو دنا نده رط نصف وا لقعد تن

 .ردشغل وا لاس را هرس یعوطقم سو

 TT و | وا مایا
 «بولوا ندع یارعش ۲

 ؟شظوط هدد رد رب هدن راوح قشهد هدنخحم را ۰

O E EO O EEدشا  

 «بولوا یاظفعسم یوحك ندع رابخاو راعشا

 ر بنات کر وا هلا رایتخأو یاختنا ند یع اا

 لناونع «هساطا» ی دا كران وب هک هىديشقا

 راثآ هلیتغالبو تحاصف كناجردنم «بولوا 1

 یسهنوع ر 2 یارعش

 ذ رط ابدا

 ربهاشمق وح رو دایر بس

 یر تیام رکید /

 .رد«ابارایتخالاناتک » Eg <C ملا «

 ردشغل وا حرش ند

 ا ولمو ی ‹كرەدىا رود یاسار#و قا رعو ماش

 ا يوس رله دیص ۳ و راد هح دم كناماو

Vee 

 ۰ رداتداو لس وا

 ند راعشا یدنک ییابصتم بول وا هدایز ندن راهم یک

 یرلارحامو تاراکح E تل فا برد ب هدابز

INثاق و هدلص وم هدنګ رات  O 

 اا هلج هعط وش

 اھبیط یسنب اداک لصو ماودعا

 مایا اهن اكف ىونلا رکذ

 تقدرا اا تربسنا م
 ا ع اک یا ی وعن
 :اهلهاو نونسلا كلت تضقنا م

 مالحا مهناکو انهنأاكف

ES وح 

 رس كن وزا لع نن یک ای رکذ وبا « هساج »

 ۱۸۲۸ هلبتف رعم ك(غتبرف) ندنسالع اینالآ رار هلیح

 ۳ ما 2 هم دام رات

 . ردشلصاب رب ارب E شرب رب جد هد

 سوم .ردشمل وا

 هد صد دیعرص ) بت و) دوخای

 بول وا هیصق رب هدنش ر دم ط ويسا

 هزام ولیک ۳۵۰ كنه رهاق و دنس دی ع تهح کات

 او هد هفاسم كل هم ولیک ۲۰ ندطویساو ه دن ونح

 . ردق وح یالوصحم نویفآ و امرخ . ردع

 | شر تبا وا
 هدننافو دال ادبع یردب «بول وا ندنک ولم 0 ی

 نروس تم وکح و دن

 كبوقعب ن فسوب یرادج ییاهلس یرداربو یو
 نوتس نم فسو هد رات ۷۰ ٩و يدار هنیلافک
 یدک یار رط كن هجرت تحاص هاکعا ثاف و

 نا ی ۱ كن رد .ردرلشخا سالحا هت

 تی ندنفیدل وا یساعداو قح هد د كم وقعي

 هنساعدا تنطلس ید ملاس وا یلغوا كن وب هرکص

 -الاب ها وج وا شعشیقل اق

CA 3 ؛ شک نیس تن اتصع ضعي رکید و كن و قاش 

 یہ یہ

 هرس ۷۰ ۰۸ «ه رکص ندکد روس مکح ردق هس قع

 .ردش ا تافو هد هعط هدب ادا یس

 تم ل هدن e ۱ | ۰ ك

 0 اروم تاب وبا
 ۹ قد لروس ی 2 9 9

 بوسنم هلال نام ق كى رغم قل ود نابز 7 نار

 تاودو ٠ شل وا ضط رقنم هنن رز وا یسهبلغ كنا وبا

 تاد 7 و درسا ع ندندارفا یادناخ هر و ا

 قدهفقار دال وا ترد هدار وا هلل وا قن ها

 ا واغم کک ەدىاو رق ا وا

 كنج رادع ءهلغلوا رسکنم یوق كنب رم یب هنیرزوا

ESERÊ 

 1 هد رعش یتباصا کهدناتثا كما ونا



 تبا وبا هجرت بحاص هلا دیس وا ندن رلاغ وا

 هنایدنک .ندرب رب لئابق وا
 طیض ینیرلث وروم كلم هلی د راي را هفت اط ندا قاتا

 .ردرلشعا ایحا ندیکی یالود نسا رم ینب «2 رهدیا

 هج ر بحاصو شغل وا تعی هدیعس وا هدنخحم را ۷۸

 ۷ ٩۳ .یددسا شا طبض رارب قوحر ںدنب م ۳-3

 ؛شلوا لوتقم یردارب «بولوا مزہنم ایلک هدنخ رات

 لتف «قردلیوط هدداش بودا رارف یسیدنک و ۱

 . ردشقل وا ۱

 ۱ رووا

2 

 «قرهیالشاب هدالب_عیسو هلیتفص یرادرسو یریزو ح

1 

  دبنجم دعا (یلک دلاخ ن مدا ربا)
 - ود ا ندالع مالعا و ندنن

 تن

 دادغب . ردن دهیعفاش ءاهقف رابک و ندنین دحم هباورلایوت

 یآرالها ادا و «شقا تا هدار وا «ب وغ وط هد

 یرلتم> ی م «هد هسا شغل وب ُ ی دک وا اما 0 وا ےک ۳ ۱

 بهذم اھ «بولوا ندنناعتا هدید ور و هدادعب ۱

 تافنص» راد هقالخاو لوصاو ثیدح و هقف . ردشا

 .ردشقعا تافو هدننش را ۲۰ .ردراو یسرثک

 ۳ تعحام جد دود اه «برک یدعد 9 و رع»] صو

#- 

 | یب هعلق رووا .
 .یدنا دعلد در روهشم هدنسهطآ (هیلعس ییعب) 3

 نیس> وا (دایز یا ۷ دابز) ۱ الا |

 ندناعا كنیعشاه لع ن دز 2 2

 دص وی توق

 تم و <= (روت یا ةهعاق)

 هیلقص ۵و لب :امز دیم السا

۳۹ 

 كن هق رذرب فو رعم هلیعسا (هید و را «پولوا 1

 . ردیس ر
 ن بهو) هفیعح ویا دوخاب | هنحیج وا

 ب وا وا ند ها (هلادتبع )

 یص کالا 3 ( علص) هلال وسر ترضح د

6 
1 

 ینهجولو تبحم هداعلاقوف كنيلع ترضح .

 (هللابهو) و (ریخ|بهو) نداضتم بناچ :بوارق
 تاورغ ةفک ثسیلع ترضحو ؛یدروللوا هست

 تساقا رایتخا هدهف و ورد یدیشغل و سضاح هد راد داهجو 1

 .ردش ۱ تافو هداروا هدنخم را ۲ بود

 دم فیوس ىب هدیطسو رضع |

 اجرج وبا قب بول وا هبصق ر هدننن رب
 هدن سی ع بونج هزنم ولیک ۰

 ۳ ی تن ۳۹

 و با ۷۰

 ابد ریهاشم سل ا

 یریبلا رفعج وبا
 ۔دب)» كراج و یراعشا E د اص لزوک تیاع

 بول وا ندتسا رعسو

 یعاو یدلطیلط یسیدنک .ردشعا هیعس «ةلغلاءافشو

 نا .ردفو رعم ید هلیعسا (یطیلطلا یعالا) .هلغلوا

 راعسا هلج تب ییا وش . یدیا 7 سصاعم رواج

7 EE و 

 هريام كيلا قیصا ول و ادحا

 هنأك نوعی نم قفولا نا
 هرتادب دیح لا وهف براقتم

 وک دم نت دجحا)

 ریهاشم س ا( ی

 ۔واو تاو دلو ا ۳ 1

 بن سه ارم شا صاصتخا هدایع دصتجم

 ۳۳ .ردراو یسهیدا راثآ ضعبو یراعشا ناوبد

 اسا هلج تس ییا 7 وش .ردشعا تاق و هدنګ رات

E PE 

 یدلخ ق كاع ندلخ ام ردن ۳

 ىديبك تداک امالو مارغلا نم

 ملف ولدلا مار راز نم هيدفا
 دقتم ا ف قرغ نم هعطتسو

 هروک هشاورر و)
 یا 4 رفع وا

 ا رات ۵ ۵ بول وا ندن_سایدا س

 شود هبب راتسا بیم وا دبق ندش دح وم لولم

 «ق رول راقيح ندسجخ بول وا م ولعم یالاک هدعب و

 دا ن رفعج وبا

 7 كن دح وم ى عیذ رب دب راز و دنسمف

 و یسهغیلب لئاسر ضعپ .ردو یریزو

 ا 9 هر وباب 2۸ رفعح وا ( یلع ن

 نرذ یخ د رد بول وا ندا سقم و اهقذ روهشم

 نیدنا نک رو «شغوط هدق هدناناوا یرعه

 یا قردل وا ریغص و رببک .ردشل و ترش داخ

 قیمش ریست

 یم “د او

 هیعاما هلس | وذع «ديقفلا هر ال نم» و

 تم تب اغ جو دن ا ےک رکید دل تک /

 . ردف و رعم ید دلیصاح (قودص) . رد را و

 1۳ و 2 ۱
STكالا یسع دعس كر رفعح وا  

 یردب «بولوا ندنسارعشو ابدا هاشم كسلدا



 و با

 نالعا و داس ه رص ی وعه لاا گان دح وم كالا دبع

 یر وا .یدنا ندک وام فاوط ندا لاراقت سا

 .یتسیدنک دیعس وبا نداطبض یهطانغ (رخ وم ك رکو

 یسدنک .هددسرشعا مادکسا هدشاتک و ترازو

 -هیعاس رور مدا كسادنا بول وامدآرب بنرشم قشاع

 هععاسایتس رسو یسهقالع ه(هینوکرلا هصفح) ندنرل

 «یعاشو ؛شقا افعتسا ندنفیدلوا یسوهو ليم

 تباقر نالوا لصاح هدنرلشس ییالوط ندابلایموم

 . ردشل رب دنا لثق هد هقلام ندنف رط دیعس وا فنی رزوا

 هیدا تارواح هلیسابدا كننصعو یسدشار راعثا

 : ردندن راعشا هلج تس ییا وش . ردق وح یس

 دم الا ری نا ةف

 صفقلا ف زابلا لععال هتمدخ

 یرا لهف یسش عوطالا تشک امو

 صقن دق یرغقو اش نع نل اعیطم

 (یح ن دع) ۳ ه *« ۰

 افا iê E OE وا

 یاسور ندا بلغت هتم وکح روما هددادغب هدننامز

 ندشلاج ر كقار نا هدرما لوا «بولوا ندکارتا

 - زاما دادقب ءرکص اهدو «هبکرت رکش هدمب «نکیا
 ندنفرط كنوو ؛شقا تادا (نوزو) یرکاسعلا

 كره ردن وک هدادغب هل رکسع ۰ هدنګ را ۲

 مکح ءاشیام فک با هفاخا یقتم هفیلخ تدم رب

 سالجا هتفالخ ماقم هللاب قکتسم هد ۳۳۳ و ؛شعا

 ینیدلوا ریزو ج رفلاوبا ام رو امسا ,هرکصندقدنلوا

 یا هند یرازو یوجآ ارت شاسی
 ی هشرزوآ یافو كنوزوت هدنح را ۷

 دادفب .نوحا تبلسب ییرکسعو ؛شلوا :سالارما

 كموع كربلا ح رط لک راو غا هفانصاو راحت

 زعم ندهن و لآ تا

 «ییرلذل- ادم كنهلودلارصاب ندنادج لاو كنه ودلا

 توعد سالح | هتفرلخ ماقم ال عیطم هنن ر كنيفکتسم و

 هللا هل ودل ارصات هاکو هل ودل اعم هاک یسدنک و شا

 لخدم لک هنس هیس ایس تاعوقو كرانامزوا «كرەشلرب

 هرز واو «شلرا ندنسیدنک یرکسع قحاو وا

 هر زو ك هل و دلا نهم تاپ

 ر

 «ندرلقدل وا شعرو

 .ردشل» هلروق «قرەنلوا مات

 (یاع

RAR 
 ضعي كرملاةريرح و كنهماع هلیاونع «برعلاله

 رب لصفمو لکم نیم ینسهیفارغح لاوحا كن رافرط

 ا نر 2
 ا یهفح رععج وا

Ve 

۳ 
 ۱ 1 و

 معجم» ندنفرط یوج ثوفای ۱۲۲ نم زاب تاک

 هل یناباور كاتکوب هدنرارپ قوح رب ك «نادلبلا

 وا اا
 سڙسد هتنافوو تدالو

 جرات . رد راو ید یرامسا ضم .

 .یدمدنل وا

 « یربط ربرح نا »] و 1
 P8 تعحارم ۱ یرب ۳ 2 2

E ۱(ید زا دک ن دج |)  

E۔دیفنح ءاهقف رمهاشم یو  

 (اعط) لرصد دیعص هدنح رات uh «بولوا ند

 . ردشق |تاف و هد رهاق هد ۳۲۱و «شغوط هدنس هب رق

 اس و یسهداز هرمشم# كند زم ند هيعف أذن *اهد ریهاشم

 فلغلوا راج ود هنناتعرب كاملا راشم «نکیا ید رڪ

 رفعح وا ند هيفا ءاهقذ «بولیربآ 7

 لس هدهفف و ؛ شمالشاب هتم زالم هنس رد كنا رع ا

 شملوا ا EE هاهقو هد سود ‹كرەدىأ رع

 یرادجلش اپ «بول وا یسهدیفم تاقلات دچک .یدیا

 1 ««نآ رقلا ماکح » «رصتحا» : ردرلن وش

 تانیدا .« طورشلا» <« رات الا یاعم» «« ءالعلا

 ات رب كوي «بولوا یحاص یلوط د جد هدګ راتو

 .ردراو یک ر

 هرس ن را ك ۱
 ار تا )۱ جسوط لا ۳

 دلح ناب ا تافو هدنخ ران 1٠۰ «بولوا

 ا چا لصا هک رد راو لرش ریست ۳ هرز وا

 هلکغ د «یسوطریسش» «بولوا «نآ رقلا م ولعل نایبلا

 ««ماكحالا بید رباد هی و تیدح . رد ر وهم

 هاب رلناوذع «ه رفعح ةلاسر»و «طیعا» ««دیابنلا»

 . رد را و ید یربا ترد

 ید یاتکر ممه ك لس ا ونع «نیفنصلا ءیسا و

 یکی« نون ا e كنیبلج بناک هک ءردراو

 .ردبم هلیسهرص اعه

 هعیشلابتک تسرهذ »

 فورح

ie |هنسهدام « روصتم»] ۱  

 [ . هل روی تعجارم رم و
Teدار ا  

 9 1 e ۱ ساح رفعج وبا
 رباسو دادغو عا تأشنو دلو هدرصم «بولوا
 هب وطش و یرابالایا جاجز «شفخا تلح ر هناهح

 «هللد وع هرصهو «تئارقو ذخا ندابدا رابک ی

 .ردراو رمش هلا لح .ردشعتافو هدنح رات ۳۳۸

 : ردران وڈ یراهجاشاب «بولوا قوج یسهدیفم فیناصت



۱ 

 تن ی یی را یا ی ی O تی تب ی ی یا یا اف ی سا ی

 ای POO TT ی ی ی

 . رد راو یس هی دا راث ۲ ضع و یسهقشار

 و با

 یقاکلا» .« باتکلا بدا باتک » 6 هوبیس تایا

 تاقلعلاحرش ف باتک» ««یناعلاباتک» .« وخلا ق

 «هارعشلاتاقیط » <« عیسلا

 یرخاوا یرعه نرق ی دب كل |
 -اکلخ نا بولوا ندنسا رعش

 " افصق هیلق اماو هاوص "یش

 یتسناو "اتهو هقیط قرازو

 افرصناو یتیعنم مونلا بصعتساق

 (رراوج وبلا یطلغو) |
 ه دنغاهس هح كنسالو دادم ۱ یر و وا

 هنساضق وامس هاکو هیاود هک «بولوا هیحات ر

 .رونلوب ىح

 | زئاوم لا وبا

 وس . ردشعا ح دم

 قم 1 ناو ا ی وا
 زا ف بول وا ندایدا ره

 د :ش
 یجد هلث دح ۳ .ردشمهاشا هددادغ .یدنا كلام

 TAT . ردکد قو وم هدنناور «هدهسداراو ىلغوت

 .ردشعا تاغو هد ۰ «بوع وط هدنخ رات

 :: ردد رانا ات
 مهنع دولا قفرصاو ارط ساشلا عد
 ماست ال مهقالخا ق تتك اذا

 مهرد ضرالا ف نامودعم ناتیشو

 ما ةقيقحلا ىف لخو لالح
 ندنساسورشرق (ماشهن و رع)

 (مکح وبا) یمسا لصا تا | لهج وب
 .زمدنفا (ملص) ناشیذ ین ترضح «هدلاح یفیدلوا
 نیک نالوا یشراق همالسا نیبم ندو یتهوصخ نالوا

 وا ندنف رط (علص) نللس رلارف «هلیسح یدنعت و

 یجنکیا كندو ترعه .یدیشلروپ هیس لهج

ِ 
 وس

 E نا ند راصنا هد رد یازع نالوا عقا و یعدنس

 دوعسف ن دل ادبعو «لتق ندنفرط ءارفع نا هلا

۷۳۰۳ 

 ریسفت ) <« نآ رقلاباعا باتک » .« نارقلارسشن 9 -

 ! وا لتف ورک كتما و » هدن راک د روک لهج وا

 ۷ + تلف ینیدنل وا لتقف . رد وص یرلقد ر ویب «یدنل

 .یدنا هدنشاب

 | شا وبا -ه دام «نول وط ن دو راجن »] |
 [ .هلروپ تعحارم هنس ]

 و با

1 .2 5 
 ۳ ندالع مط

 ی ر | نابح نب متاح وبا
 ءاروامو ناسارخو نیقا ع «بولوا ندنیدم و اهقف

 NAE ELS فرط ره كزاجحو ماشو لا

 تافو هدنح را ٤٠٠و ؟شملوا لوغشم هللا هدافاو

 یرلدجاشاب بولوا یسەربثک تافنصم .ردشما

 ۱۲ ««ةباعكلاںاتک » هرزوا دلج 6 : ردرلنوش

 هرزوا دلح ۲۰ .« نعیاتلاباتک » هرزوا دلح

 لصفلاباتک» هرز وا دلج ۰ ««عبتلاعابا باتک»

 ماه وا للع باتک» هرزوا دلج ۱۰ هت «« ةلقنلانی

 عانا باتک » هرزوا دلج ۱۵ .« میراوتلا باحا

 تیدح لع € عابالاعب باتک» <« نعباتلا

 بقانم للع» «« كلام ثيدح للع» «« ىرهزلا

 وبا هيلع دنتسا ام للع »

 هيف درفنا ام» « یروسشلاهب فلاخ ام» <( ةفينح

EAE E یا 

 نم ةكلملا لها هيخد رقنا ام» «« نئسلانم ةنب دملا لها

 نویفوکلا ب یرغا ام» .« رابخالا بئارغ» «« نتسلا

 ««نییف وکلا نع نو رصبلابیغا 8 «نیرهبلانع

 -الاب فرعب نم اد > یکلاب فرع نم یاسا)

 > عف رام فوقوم» :« لصولاو لصفلا» .« یاس

 بقانم» «« سنا ی كلام بقانم » .« لاج ر لابادآ »

 نم نلقلاباتک » «« ندلایع محملا » «« یفاشلا

 باو الا» ««نییقا رعلا نم نیلقل|باتک» ««نییزاحم |

 فصو» « هداضتلا رابخ الانیب ما » 6 دف رفتلا

 « اتریخاو انئدح نيب لصفلا» «« لدعلاو لدعلا

 .«نتسلاع ىلا دیادهلا» «اهعاوناو مولعلا فصو»

 یرلقدل وا بکر م ند رادلج ددعتم یرتک | كراباتک وب

 ات .ردراو ید یتافنصم ضعب هقش ندرلن و یک
 بول وا ینانلوا رکذ هرکص لا یروهشم كا كنتافيل

 بحاص .ردعماج یه ثک دناوف قلعتم ههقفو ثیدح
 یشوا ینیع 3(نابح نا) نانل وا رکذ هدنلم كنهجرت

 . ردلتخ

 (م فر دا | یارفسا دماح و ها ها (رهاطیا ن دجا)
 هقلح و < شغل ۶ اهقفلا سس ر هددادغ بول وا نددیعف |

 دد ندا عاعحا هتس رد
 ۳ س .

 ندزو ید یددع كیاهق

 «ییاقیلعت هن( یی نم رے ) .یدیشمهعا یاسا

 لا هل افیل ات لناونع «ناتسلا» :«یریکلا دقیلعتل »

 «بوغوط هدنګ راب EE .ردراو یافنصم صضعب



 و با

Nsتاق و : 2 ۱ و «دورو هداد غد هدنحگ رات  

 ا

 ند هیق و ص خاشم 21 ۰

 لو اما ۱

 ۳ مرا «ب ودا تنماقا هداسارخ تام ر رد

 هدنح رات ۳ (E ؛شیشن روک هلال ءایل وا و مهدا

 .ردشعآ تافو هدب

 ا دماح وا

 ا لاک وا

 یارقف ریهاشم

 EE اصولا باتکرب هلیاونع «عمالبا»

 ارم هنسهدام «یلارع»]

 [. هل رو تعح
 ی دجا

 (یرماع

 قلعتم همه اد ¢ ب ول وا ن د دیعو ات

 ید راب اتک ضع ید راد هہقف لوصاو ۰ح رش

 لوغشم ل ت رد «بولوا لزا هب هود . دن شا

 .ردشعا تافو هد ۲ و شل وا

کاح»] ۱ یرویاسب دماحوبا
 « یروباسپن 

 e | م دنسهدام

 ی ابطا ۱ ۱ ۰

 ندمالسا ۱ و و جاج اوا
 لوط د جد هدتنیه و مو و هیصدر م ولع بول وا

 ا دل تدم ۳ بود دو ر وه سهم .یدا ی د اص

 نیدلاح الص بابا لاقتا دیلح ه لعد و شوا نوش

 . یدیشفل وب هدنش ابط تمدخ ك رهاظكلم لغوا كني وبا

Eحرش) و «دفشردلاو هفیطللا هب ودالاس ر ف  

 .ردراو یرتا ییا هل رانا ونع «طارقبال لوصتتلا

E Tag 
 ۳ فا دبع ن سع” دبع ۰ ۰

 ۳ :بول وا ندنیقاس هدمالساو ند هب اعص )
 تیعم هدناورع کا . زدند ران دنا تھ هشح

 .هدنسهعق و (هماعو) «شفلو هدهنالالوسر ترضح

 رفاک..ردتشلوا دیهش «هدلاح یییدلوا هدنشاب ۵ ء

 -ویب عنم ندیهاتلاسر فرط ندنلتق كني رد نانل و

 لضف «یلهرهج لزوک «یلیو نوزوا .ردناذ وب نالیر
 ن لی تش س .یدا تاذ رب

 هتسهدام «اطع ن لصاو»] --
 . یدنا یجوز ك ور

 [.هاب روی تعجارم ید
 ها ا هب وما تلود (هفینح ل دبیلو)

 نع بول و ندنسا رهش یدرع ] ۰ ۰

 شل وا نکاس هد هسهد هدلاح یییدل وا یود لسصا

۷۰ 

 افت قاجار
 و با

 وع هیءیصب هدمب «بولیردنوک هناتسجم قلهرآرو
 هثعشا نا ندا ج ورخ یث ات ۲۳۲1 الیع «هدنبد

 لتق رارب هلکنو «هروک هشاور .كرمدا قاعتلا

 ۰" ندنناس هل تولوا هدایز لی هوعه

 .یدزام هل روق

 ۰ ارد وا

 هکر نالوا
 ع 0 000 وا ندتاسابداو ارزو

 القتسم ییهبطرق تدم رب هلیتفص یریزو كنه ماع
 زس وک تراهم رب كوي هدهرادا نف كرهدا هرادا

 ۔وا لغوا «بودا تاق و هدنح راب ١ ودم

 «بولوا ید یسهقئار راعشا .ردشمک هنیرب دیل ولا
 هدیصق رب نالوا هدنتح قصو كلك تب ییا روش

 ۳ لا

 ذإو يع تأرام نسحا درولإ

E EN gl 

 هنسلح ضایرلا ریواو تعضخ
 دراوش یهو داقشن تللذتف

 -وا نداهقف ربهاشم

 - امز كن وام .بوا

 هنآ رق قلخ

 یدایز E وا

 یدیا یسبضاق هلن ست هددا دم داف

  هسیا شغل وا ون هسوسرط اتفوم نوهغیدلوا لئاق

 هدنح رات E Di وا فیطاتو هداعا ه دعد هد

 . ردشعا تافو

 نسخاوبا

 ن لع »1

 « شم زای هم وظنم 7 هما »¢ د ول ومر ون

 لع ترضح ندنیدشار ا

 . ردیسهینک كن (ههحو هّللا م رک)

Jib ۳1 .هب روپ تعج ارم ام «ب  

 ر ندنسا رعش نا را دلیسا و

 ربس» یرب «بونلو تاذ جاق

 هدیرب و

 زاریش هدیرب  .ردشعا حرش یییرونا ناود

 شماشاب هدننامز كناهلس هاش بول وا ندنناداس

 تافوهدنریش دابآ دجا كناتسدنه هدنخ را ۰ ۵

 ۱ اضا اا تی وس .ردفعا

 دز ملدب شتآ و مرش قرع بش ید
 دزوسب بآ زا هک يديد هناورپ

 توا واند اهقذ رابک :
 TT اا ۱ یرعشا نساوا

 یسرشک فیاصت .یدشتا قاع هتنس لها هدعب

 « ردشعا تافو هدنح را ۲ ۲ .ردراو



 و بآ

 رطصا نسا ما ی نکا ا
 ا

 [ .هبروپ تعح ام هنن راهدام

 یرسه نرق یعنج یناهفص نسطاو 0 .ه است ایا 1
 ندننارقا كن دادغب دینح «بولوا ندنشاشم ریهاشم

 یقانمو لاوقا . رد راو ینا رب احح ها هیلاراشم و «یدبآ

 «نیزسقل وا یراربخ «كن وب د بانكا . ردروپشم

 ۱ .شعا داع كنا ادا قیرلتد

 ( ےھارا ن .لع)
 EA من ES ۱ یراصنا نسخ ا وا ۱

 .هشار راغشا بول وا ندنلسن 2 ربط ادعسو ندنسایدا

 . رد را و یسه دیفم فی اصت هلیس هعی دن لئاس ر ضعب و یس ۱

 لللایتک» : ردرلن وتش ی اروم 1

 ةدیرفو نایبلا ةوذح» «« یباجرلل لا حرش ف

 ان ۵۷۱ .« لماکلالع ط رفلا باک » ۰« نایقعلا

 ندبا فصو یران رب شلراب .ردشعا تافو د و

 : ردند زاعشا ل تس یتا و3
 هنافجا عمدت وا ادغ امدنع اهبارا كحاض

 هنانسسا مدسلاب جرضت دقو هاف ثيللا عتق اک

 7 ع ۰

 ای نا یداصنا نسلاوا ر
 ینیدلوا یلنایج لصانع «بولوا ندنسابکحو ارمش
 هدارؤا هد ٩۳ و «تماقا هدساف هددم تدم «هدلاح

 دیاییک ؛بولوا لزوک تیاغ یراعشا .ردشغ | تافو

 یبهموظنمرب روپشم هلیاونع « بهذلاروذش » راد ۱

 خد هدنرنکا كنم رهناختک لوبا سا هک درو
 ین« هياط ٌهدیصق » رب روېشم .رددوحوم یسخس

 : ردوش یلظم هک ءردراو یو ۱

 یطسولا ةکرابلا نهدلا ةنوتيزب ۱
 اطمخلاو صثالإ اهب لدعن ملق انينغ

 (نيسح ن ىلع)
 RR اب نن نسحلا وا

 كقودص رفعج وا هجرنلافلاس «بولوا ندنساهقف
 « ثراوملا باتت ڪ »و « هع رشلاباتک » .ردیردپ

 .ردشعا تافو هدنشراآ

 ى | رکاسع ن . نسطاوا

 نا »و ۹

 ن نسا واو

 نا »] روفصع

 [ .تغجارم هن رله دام « روفصع
 ۳ ا ۳ ل ل

1 

V0 و با 

 ۳ و تارف 7 نسحلا وا

 ۳۱۱ و ۲۰و ۲۹۲۰ بولوا یربزو كل ردتقم ند

 هیس ابع

 ؛شف وا قرا هرازو دنسم هعفد ح وا هدن رخت رات

 ندقدنلوا هرداصم یامو «لزع هد را ۳۱۲و
 تورث .ردشفلوا مادعا ربارب لانس یغوا «هرکص
 الع و هنیحاتحمو ارقف «بول وا هداعلا وف یتاماسو

 یتهافسو هبددو یرلناتسحاو ماعنا نالوا هیایدا و

 e رداونو بئارغ قوج كب هدنقح

 < اا طی ن اا

 هیافو كرد «بولوا یردارب كهالاپ دشزتسم ند
 شجاقهادم كرهنب هب یکر ب هدنسولح كنشاد رق

 - هیس ابع

 او هدعب و ؛شعا اجلا هسد یحاص هلح ندارواو

 كسب د ندنکیدتا طبض ینیرلاروا بودیک هطس

 یسدنک «بولوا بولقم ندنفرط رکسع ییدردنوک

 ندنفرط هفیلخو ؛شفوا قوس هنردارو ذخا

 ان ۵۲ هو :شفلوا هیفر «بور وک هلماعم

 .زدشعا تافو هدنحر

 | دوعسم نب نسطاوپا
 [ .هلبرویب تعج

 ر | رغم نامعن نب نسحلاوا

 E هد رغم هدنح راد در سا بول وا ندا

 ل

 (و وعسم ن ىلع[

 4 ارم ة6 دام

 م

 هدننامز كز رعو رعد ند هیطاف كولم ‹كرەلك ه سهم و

 ۳۷ ٤ .هرکص ندقدنل و ةاضقلایضاق هنس نوا زوقط

 ع

 ی فک بذ-هم) 1 | ۱

 یابطاریهاشم ( (دجا ۱ لبه ٍ ا

 هدلاح ینیدل وا لدادمب لصانع بول وا ندم دا

 هاس یحاص كناروا هدن ریش طالخ تقفورو -شلوا

 ر ڪا ایا هداتط .یدیا شفل و هدنناب كنم را

 راد هبط «بولوا یحاص یلوط دب هدن ونف
 .ردراو ییانک رب هرزوا دلج ٤ یلناونع

 .یدیا تاذ رب بیداو . ردشعا تافو هدنح رات

 « راتا»

 دیه ن دیعس»] | جی جو € |

 4: تن هاش ها ۱ هللا هبه J O7 او

 [,هلبرویپ تعجارم
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 و با

 ۱ یی نسحل اوبا
 هدم ولع و تئارف « هو «باسح تاپ دا

 هد هک اطن | هدنخ رات ۹

 (کاطنا دمت نب یبع)
 ؛بولوا ندالع هما

 .یدا ید رف كنب سصع

 هلسب رد تقو قوح رب هر یه هل دنا هدعب «بوغوط

 هد هبط رد هدنح رات AAR رکص ندق دل وا لوغشم

 . ردشعا تاذ و

 ! | یناجرج نسخاوا

۱ ا نسحلاوا
 -اشم (میهارا نتبا) 

 مرا یابطا به
 هد ۵ و «شنوط هددقر هدنح رات :AY «بولوا

Fî »|هدام )¢ ناشر  - 

۳ 

 اک نه ثالاقم ح الصا « . ردشع ا ثتاقو هددآ دغب

 لئاسر یواح شیرلباوح كن هینف ةلئسا ضع شل ز وص

 . رد راو

 | یربه ن نسا وبا
 تب صنف هدتْما و وح «بول واندنسابدا رها شم سل

 او حج نیدلارون)
 .دنا(نودج ن دجا

 هدعب بوداتأشنو دلو هدن رپش هقلام .یدنا اما

 «بولوا لزوک یراعشسا . یدنا شا تیلحتر هق_رش

 شثا داشنا هدسلدا هدنح رات اا۷ تس ییا ر وش

 رد دنسه دیصف نوزوا رب ینیدل وا

 باصم تابئانلا یدیاب دآوف
 باصم هيف مدلا ضیفل نفجو
 ةربحو تقلا دق رايد تاش

 بایا لاصولا دهع لا یل لہف
 رابک (رفعح نا یع) یاقرخ نسل اوبا

 ندهیفوص حاشم

 رون هلداشرا كنيماطس دی زاب ترضح «بولوا

 وس «تولوا جد یس هب روش تعط ۰ یدیشعا نطاب

 : ردن دنس هکر تم شاشا ٌهلج یعابر

 نم هو ییادوت هن ا رلزا زا رمما

 نم هنو یناوخوت هنامعم فرح نیو
 و و نم یوکتفک هدرپ سی زا تھ

 نم هلو یامو هل دتفا را هدر رک

 ۳2 31 د ع

 یاکحو E 1 یرار نسحا وبا

 چاقرب هدنف وو «یدیا راو ینهعساو تامولعم راد

 هدن دنع كنول و دلا دصع نددب و لآ . ردشم زاب بانک

۷۰۹ 4 1 

 ۱ هن رلناسحا قوجكت «بولوا یلاعكب یرابتعاو ردق

 ل ل بد

 ےس

 «بوغوط هد(یر) هدنح رات ۲۰۹۲ .یدمشلوا لنا

 . ردشغا تاقو هددادغ هد ۳۷ 7

 تروص كن هعسا «ییاتک ییا ر وئنم یرکیدو موظنم

 تارایسو تیاوئو یرادتهف فیلأت رب راد هن راشتنا

 رب روصو لک هدنقح یلاوحاو روض تحور و

 .ردراو یرتا

 e اه

 و | وغاز نسا وب

 ۳۷ «بوغ وط هدنګرات 6 ۵۵ , ردیفل وم تك رات رب

 ی تاق و هد

 هنسهدام « 0 وا

 [ .هل روی تعجارم

 اسب هد و ‹شغوط هدس وط ةد راد ۵ ۲ ء

 . ردشعا تافو هد رو

 | یردبع نساوا

 يا (دجم ن دوم)

 (دب واعم ۷ نیضر)

 وا ندنن دم ریهاشم

 راو نیت رب درب ا ونع « نیل | نیب عمالجا» «بول ۱

 . ردشع | تافو هدنح رات 6۵۲۰

 a ا ا تم نسحاوا
 داوح

 ۰ زد

 هدم هرات ۲۱۶ «بولوا ندرشع اشنا دعا

 وب هلک وتم ندهیسابع یافلخ .یدیشغوط هدهرونم

 تراماو ینغیدنلو تامه رتاسو هحنساهدنس هناخ كناذ

 رب نخ نیلدصک «ندن رلکدرو رخ یتغیدل وا هدنسوه
 ربخ و «شلصاب یسهناخ «بولیردنوک كارتا قاط
 هنالاص یسد نک «بویغلوب یشر ندداوم نیرو

 لوغشم هلا هم رک تایآ توالتو هدلاح رب هناریقفو

 مارکا یدک دل ربتک هنناب كنهفیلخ «ندنیدلوا شل و

 4 رلقفان اع و .هدهسیا شف وا هغلابم هنهظعت و
 هلیمسا (رکتسع) تیام «ندنخیدل وا كیسکا یرلاربفا

 هتماقا هدنسهبصق (یأر نیرس) نالوا فورعم یخد
 «هلغم روط هدایز ندهنس ۲۰ هدارواو : شلوا روا

Eهبصق هدنخ رات ۲۸۵ و ؛شفلوا دیس  

 .ردشخا لاح را هدهروکذم

 تكسلدنا (ديعس نب ىلع)ا . . ,
 «ب ول وان دننپخ ر وم مظاعا ینیعنسحلاوبا

 یر هدنقح تیاوت

 بول وا ندیدم



۷ ۳ ou! 

E. 
  Mrمو |

 و
 «هرزوا قلوا صوص# هغ یرکیدو هقرش یرب
 ۱۵۰ هدکل رب یسیکیا هکردشمزای رات لصقم یکیآ

 هیفارغح لاوحا كضرا هرک . رد رابع نددلح

 EE جد یرتارب رکید روصم ییسهیح رات و

 (هنایلد وب) ناو دن د روفسقوا هدهزیلکنا یسهحس رب ه

 .رددوجوم قرولوا قم هلی ر ۷ ء هدنسهناختک

 .ردشعا تافو هدنګ را ۱۷۳ هجرت بحاص "

 3 سس | هاش بطق نسل اوا هدناتسدنه 3 ۳
 دبع «بولوا یربخا رادکح كنهيهاش بطق تلود

 ۱۰۸۳ . یدیا لغوا ترخا كهاش بطق هلا

 تخم هدنربش (هدنکلک) كدایآ ردیح هدنسی رعه میراث

 هدنخ رات ۱۲ ۸ «هدهسا شا سولح هنت ور وم

 بحاص «هلغفاوا تف ندنفرط ریکلاع هروکذم تکلم

 هدنح رات ۱۱۲ قرهنل وا سح ه هعلق رب هجرت

 . ردشعا تا و

 هرکص ند ربط ىب 1
 ه دی ۳ نرف روند رد یلک اوا

 هنهات (هب دیبع) یک هدیصم و نروس تموکح ةا

 (نوییلک) هل رکید مان و سا يا شا ناوقوا هبطخ "

 ندا رشا ییهروک ذم تراما .رددح تكنساما 1

 ۳۳ وو قیا “د ا

 تاذو .یدا یورو كنەج ر بحاص ىلع ی نسح

 لا اغ ود ندنف رط یدیبع روم هدنح رات ۳۳5

 :نال وا ند ربط نب هدنل وصو هه ربنح كره ردنوک

 هتسیدنک یلاها ندنغیدلوا یرادتقا هب هعفادم كلیععسا

 كنهیلقص ندنف رطیروطاریع امور ًابقاعتم و ؛شلوا می
 ند ردم نسح «هدهسیا شلردنوک اغود نوحمدادرزبسا |

 «بولغم یتساغ ود مور هدهنیسم هلا اغ ود نایردنوک

 ؛شعا طبض ید ینیرلتهج هرالق ینعب (هیرولق)و
 سولج زعم لغوا «بودبا تافو روصتم هدهرصواو

 نسل اونا ىلغوا بود تد وع هم نسح .هلکقا

 زونه كنهیلقص نساوبا ۰ یدیشلاق هدنن راما هيلقص

 شلوا رو: ام ہک مخف یعالق ضع شهمک هلا

 لکم هن ندنفلروطاربعا مور هینیطنطسق «هددسیا

 «هلغفلآ ربخ ینیدنل و هدقفل وا قوسو هج اود رب

 رکسعو اغ ود ندرصم هليسهدناموق كنسح یردب هلی

 هب رحش رام كوي رب هدنزاغوب هنیسم < ارد ردنوک

 رانا دةس راک بلاغ نامور ادشاو ؛شلوا هر و
 هناسوأم كرهرب و رارق هغمامقیح عاص ند هر زج

۷۰۷ 

۱ 

| 
۱ 

 و با

 فو روم هيما (زاحاهعقو) «ندن رک دش رک هب رح

 «بولغم یرلمور هش رزوا هیمطق ةبراحم رب نالوا

 هدنح را ۲۵ ٤ هدو هک رد رلشغا قارحا ینیرلا ودو

 . ردشعآ تافو نسح بقاعتم یو دز دنا وا عقاو

 یشک نوا یسا ما نویبلک هل رکید ماتو نسل ایا ون

 .ردراشخا نر زاها هد هیلقص هنس ۵ «بولوا

 ا ۱ یلک نسحلاوا

 لع ن نسح نایبلافنآ .بولوا یسچکیا كتساما
 یتیدنلوا نا هدهفنآ هدام .ردیلغوا كنسحلا یبا ن

 یسیح رب كجا یوم یارما مد را ۳۵۶ یرزوا

 هد هیلقص | ایی ۷ دج ۱)

 (شیعی) ندنف رط ؛زع» «هن رز وا یافو تا نالوا

 شقل وا مازعاو نییعت هننراما هیلقص تاذ

 تبحاص «بویغا لوبق یتسیدنک هرب زج لها «هددسا

 7 ه زنیسا

 هدهرصوا قحآ .یدرلشعا باختنا هئراما ییهجرت

 ندنفیدمهلوا ردتقم هنیکست یهتتف رب ندیا روهظ

 هلاکو (نسح نب ىلع
 -ارط ه دن رات ۳۵۹ نسلاواو ؛شغل وا نییعت رم

 .ردشخأ تان و هدسلب

 اب | یر نساوا
 كوي كا كنکولم نرم ینب نروس مکح هدساف ینعی
 نوش ردق هع سلیارط بولوا یروبشم كاو
 هنسهرااد یورلاف ینمسق رب كسلدناو یییلامش یا رفآ

 ۷۳۱ هشرزوا ینافو كرد .یدیشقا لاخدا

 روس هس ١ و شا نرخ هر
 - ایتسرخ سلدنا بوری هلا هراجم یتتنطلس تدم

 ؛شلوا بولغم هدنسیکیا رب كناب رام ییدتنا هال ران

 یلوتسم هارس ینیدسشلو كنمرح رلویاپسا یتحو

 هک) یهمطاف یسهجوز ییدوس هداعلانوف ؛بولوا
 كن سهچمع و (یدیا

 لتق قلافطاو ناوسن قوح رو یهشیاع یربق

 بواغوا همازمارب یلک هدسن و تبا .یدرلشع ا

 لادن ۶ یک ردنا تد وع ارش

 ۰۰ هاب رکسع نانلوب هدنحاو یساغود

 یربق كنايحم وا ندصفح ىنب

 نالوا ترایع

EEو او  

 جوک «قرهشیپپ هبت رب یسیدنک ؛بولوا قرغ
 وا یلغوا هدسعب . یدنا شل هقیج هللحاس هللا لاح
 بلاغ هده رام نالوا عقاو «بودا نایصع نانع

 ۷۰۲ (قاعتمو ؛شعا ناپنسا نسا وبا ,هلکملک



eو تا  

 هاشدای رب لاعفو روسح تباغ. ردشعا تافو هدنګ رات

 هلیسهداب ز هه ددو تارادو هناشو ترپش «بولوا

 هن ووالق ند رصان كلم یرادهح رصم .یدیا لئام

 و شم ردنوک ادب ده قاط رب تی ید تا

 هدنروص هداعلاقوف قیمش فحعمرب ینید زای هلیلا

 مرح رار هلا هراس یایاده «كرهدآ بیهد و نیزت

 .اسنم) ندنررادمح نادوس .یدیشعا ادها هشرش

 ره ده ید هلا (ناهلس اسنم) یلغوا هدعب و (یسوم

 یاراعاو تاریخ هدیلامش یاشرفآ .یدیشعا یطاعت

 هدنسهب ع تهج كسنوت هلج نازا بولوا قوح
 كاصفا

 قوح رو هسردم ر لەو كوي ی (دساتکم)

 سیسأت هراس و راهشچ «ردیواز «راهعلق «رلیرپوک
 .ردشعا او

 نب لع نیدلا فیفع) ۱ زوم نسلاوا
 ند الع ربهاشم (نالدع

 تب رعد هبصق رب ید هيما (هروصنم)

 یسهمات ت راهم هد زاغلا لجن صوصم | ىلع «ب وا وا

 هلیاونع « زاغلالا لح ىف زاتحملا ةلقع » . ىدا راو

 «بوغ وط هدنح ران oA . ردش افیلاتید باتکرب

 . ردشعا تافو هد 7

 دخ س یبع) 37 :
 |رعشوایدا سلدنا یثا یداو نسحاوبا

 هدهطانشو دلو هد(شآ یداو) «بولوا ندنس

 ندهلوا لصاو هنشاي زوئوا اهدو ؛شعا تثأشن
 کیا وش .ردشا تافو ندنوعاط هدنخح رات ۰

 یمیدل وا شلیوس زاد خم تاب نیا روم تس

 : ردن دنسهدیصق رب

 هریاط نهلاب یرح ءالعلا وه

 ه مهات لام الا ىلع كنم ناکذ

 هرکسع تبا ام سمشلا نجعال

 (ةلاست ن قاعس) | لاو نسلاوبا هاناصت ن هللادعس
 وا ندظاعو ریهاشد ۰

 ندنایاو رعس و ییایسانم هلا هيد وص ځاشم «بوأ

 فا تاقو ه دنح رات ۵ "۲ .یدنا راو یس» ره

 : زدند: راعسا هلج تاب وش

 یوضخ و قلد ق "هدل ى

 یوهد ثفس كيد نيب بحاو

")| یورره نسحاوا
 E « یوره 

 . هل رو تعحارم

 و با ۷۰۸

 هلرتعم (یلع نب دمع ۸
 ا ۱ یرصب نیس اوبا

 ناسللا صف «بولوا ندمالسا یابطاو ندنیبلکتم
 هددادغب «بوغوط هدهرصب .یدیا تاذ رب بیداو

 هر را ا افشا هسیردو ثماخا

 «دیعلا» ءدهقف لوصا رد للا تافو هداروا

 نالا هکءردزاو ییاتک رب رسو وی هلیاونع
 نوحا رب رج یبانک یناونع « لوصعلا » كنب زار

EREعفصت» هرزوا دلح ۲ . ردشفل وب ییح ص و  

 ««ةل دالا رغ»««ةسجا لوصالا حرش» ««ةلدالا

 ضم راسو ییاتک ترد هاب رلناونع «تمامالاق باتک»

 . رد راو ید یرانا

 ندهیلبنح ءامسقف هدر

 تایل »بوئوا لب فا ن نیسطاوبا
 .هدنح را ٩۲۰ و ؛شمزایباتک رب هلیناونع «هیلبنطا

 و میس فورعم هلیمما بجر نا .ردشعا تافو

 كياتک وب یمدقم نسح نب فسویو نجرلادبع نيدلا
 هد ۷ ٩ ۵ یی ر ندناذ ییا و . رد رلشم زاب ییرالبذ

 .دشعا تافو هد ۸۷۱ یسیجخکیاو
eارز دا  

 ا ۱ جارس نب نیسماوبا
 هلراحدم قوچ رب هد «نایقعلا دنالق» ناقاخ نب مت
 لو را «هد دس رو دنا دارا یی راعسا ضعي رار

 .رویغا ناب یینانوو تدالو

a O RR E O, 
 قیرط ۱ یناقرخ نیسلاوبا

 نزع حرش »و « نیققصلا تآرم» قلعتم هیدسیف

 ۳۷۲ و ؛ شم زاب بات ڪک یکی هل رانا ونع «رارسالا

 .ردشع ۱ تافو هدنخ ران

Neری وپ رے | یدودق نیسلاوا هاشم.( دح ن دا  
 ع .یدیا یس ر كنه یفنح «ابقف هدقارع «بولوا
 ضعب «بولوا یسالوط د ید هدنایداو هدشدح

 -انم هلا یتیارفسا دماح وبا .ردشعا فیلأت رلپاتک
 هد ۲۸ «بوغوط هدنح را ۳۹۲ .ردراو یارظ

 .ردشق,ا تا و هددادغب

N WOE 2 :ی  

 تایم ن یه نیس
 دن هدنایداو هدمالک و ثیادح «بول وا ندافیش

 ا یالک لع هرزوگ سا ور .یدا یحاص لوط



 شا لیصحم نداطع ن لصاو ندهل ر |

 و با

 هیاع ءایو ؛

 نب دم یردارب هلیردب .یدبا شلوا وریپ هبهل تیم
 هتشرش ثیداحا تیاور ندناقع ن ناباو ندیلع

 .رارد وسنم هناذ و ران الو هدنبهذم هیدیز . ردشع |

 رافج ضعب ندکللادبع نب ماشه ندهیومآ كولم
 هدهسیا شا جورخ «بودیک ههفوک «هلکمروک

 رگ نب یس و هدنح را ۱۲۳ «بویمهلوا قفوم

 قارحا ید و .بلسص و لتقو ذخا ندنفرط نق
 "هلج هعطق وش نالوا هدنقح یدجادح .ردشغلوا "

 :رد دن راعسا

e ۳ TS 

 و ین ا وا ا ی

OPO O EOE TET E 

 هبأرب اموی ماوقالا لضق نمو

 بقانملا هتلشف ايلع ناف
 هلوق قحلاو هللا لوسر لوقو

 انلاعم یعای یتم ناب
 بحاصو یل خا یسوم نم نوراپک
 هاب باعتساف ردب هاعد

 رداس هلالا تاذ ف ردایف

 ترضح ندندشار یافلخ

 [.هل ر وب تعحارم هتسهدام «باطخ 9 رع»]

 روب اشيب (هلس ن رع) 3

 نا ت دادح صفح وبا
 هدنحم رات ۳۹ .ردر وشم ییاماقمو لاوقا «ب ول وا

 ۱ . ردشقیا لاحم را
 ( ما کز نای.رع

 ی | یمنح صفح وا
 «قرءرات روق ینیدنک هدنسهنتف هراع یا نا «بولوا

 رکب ییا نب دم یدج كنودلسخ نبا روبشم خروم
 هدنس هعلق (نانس) رارب هلاذ ییا رکیدو هانودلخ ن

 هراع یا نیا قلخ هدنخم رات 1۷۳ .یدشقبا اذتخا
 بحاص «بودا عاقحا «فلعل وا رار ندنعلظ كن

 ىلا
 ندایلوا «ندن راک دنیا لوبق ییالوط ندننس رغص ینو

 هد هر وک ذم دا صفح وا .ردراشعیا تعب هب هجرت

 ؛شقیا بقلت هلیبقل (هللاب یصدتس) «ب ورک هسن وت

 ندناسط «هلغلوا رادمکح رب خاصو لداع ق

 .یدیشلآ هنتعاطا تع یلاع نالوا ردق هسلبارط

 .یدیشعیا راینسا ای رک ک زونا یردارب , ییتهح باز نکلا

 نیز a OR هجر بحاص

 ۔ دبع لغوا .ردشخا تافو هدنخ را ٨۹ «هرکص
 یراخش ندحوم «هددسب دیشقارب دبع یو

 و با ۷۰۹

 ی (هدیصع وا) هلی راشا تنباحیم دم وا مس

 . رد راشقیا بانا
 ۱ ۱ ع

 3 ۳ ٤
 یلغوا كچ وڪ كنيردپ «بولوا ندنک ولم صفح
 -ارفا نا ریزو «هدننافو كرکب ونا «هدلاح ینیدلوا

 یردار, كوب ءكرهذا طبض یخ لی وابعم تنیک

 لتف هد هب رام 7 قاو هدر یدجا سابعلاوا

 اف نده ی نک انف نا قلارا وا ا
E [0 a 

 رکسع قوس نیساوا «ندنکیدشا بیغرت هطبض

 هدنتیبلاغ لوص یک هداف هدنح را ۷۸ كردا

 وا .ردشقبا طبض قكلو «لتق ییهجرت کام

 :ردنوک ۱۳ هلا یا ۱۰ یموکح تدم كصفح

 « یدرورهس»]
 ۱ یدرورس صح وا ۱م هنسهدام

 ۳ هل ر ویب توعح

 هی ارها کو دلی

 E | لبش صفح وا
 ٦۸٤ بولوا ندهیعفاش ءاقفو ندنسابدا یایص

 .ردشعبا تا و هد ۹٤۷و < شن وط هد

 :ردندن راعشا "لج

 اياطالا ینتلقئا دق
 یبونذ رفغاف براب

 اهنم صلخا فیکق
 اهنع كا ۰ نت

 لر وصنم رفعح وا ندهیسابع یافلخ قوا و

 یدال وا و هدنس هناخ كن سس فعل وا شغل و ی

 را شو ؛شعیا بداو اع ل «بو وب هدنتیعم

 هه ع رطش «ندنشدلوا یمالتا هلیسهدایز

 | رحام ض#ب هل دیش ران وراه .یدا شبا بایشا ۵

 ( زی علا دبع ی ۰

 ندار جنب

 عسل دازآ

 (هیلع) یربق هدننافو كنسدپم .یدیا

 كلع د ید هندالوا كپلا راشمو «ندراو یز

 .ردشعیا تافو هدنتفالخ نامز كصتعم ءبودیا

 تم رامشا هل تس یا وک
 با ةيعاد بلا ناف بیعت :

 برقل ا بج وتسرا دل ادیعب نم کو
 اضرالو بتع n 2 ۷ اذا

 EC دما صفح وا ند الع ریه اشم 5 ۰
 ات نا رم ر



 و با

 رتنش ر یراثآ رومش لا .ردییحاص هربثک تانیل
 رد راک لناونع «دنسم»و «بیغرت» هل یشرش

 دا تاف و هد ۵

 ,زعلادبع ن رم صقحوا

 ۳ دو تعحارم ته که « زب رعلا

 ی یو 2 و صعح ج

 لتاونع ¢ ماکحالا هد ز « «بولوا لد هیفنح ءاهقذ

 .ردشقءا تافو هدنخ را ۷۷۳ .ردیفلوم كانک

 رد سن | یاتتعرمع سفح وا
 [.هل روپ تعحارم دیس وواه «صفح»]

 - اهتف ربهاشم كارا
 ندم «بولوا ندنس ریک صفح وبا

 جد یلیغوا .یدنا تایحر هدننامز ثنب رام لیعاعسا

 هلیعسا ( ریغص صفح وبا ) بول وا ندرمهاشم

 . ردق و رعم

۱ 
 هدنتاتبط اتم دل كن ایفس یا ن هب واعم .یدیا به

 ندا روهط دده النا لاوا

 تدلبا ی بول وا ندابطا

 ضعب E یدم# و مرح هداعلاقوف .بوشو

 زواج

 ۱ تایر هدن اذ و كناورم 4 كللادبع «بودا

 ربهاشم دغ مکعلاوا

 بول واندنسابطا

 ندایداو رعس «یک ینیدلوا یسهمات تراهم هد ابط

 یتسای زو ی لب شفا تا ید هنضارغا

 تاتو دل وت هدهیلییسا .یدا راو یسهرپ ید

 هروصنم «بونلو تایحرب هدنرلح را ۹۸۰و ؛شعا

 .یدا كلام ید ه طخ نسح .یدیشتا باستا

 . ردشقا تافو هدشک ارم .ردراو ناف ان دلم

 هم ن. هادیبع

 E a رغم مكحلا وا
 (دیرم) كسلدنا هدنش را 4۸٩ «بولوا نداکحو
 «دلتلحر هفرش هد نخ را ۱۱٩و ؛شعوط هدن بش

 شا «قشمد تدمر «هرکص ندک دا ج یاغشا

 هلتع ع هقارع هدعبو «تساقا هدرصم دیعصو هر

 شا ثکم هددادش تدم ر

 كملاراشم «هلاستا ههاشکلم ی دوم ناطاش
 ك تم رب روال وا لس هدب رزوا هود ۶: ۰

 ملت سه و

 نوعسود را

 و با ۷1۰

 ل و .یدیشع اب هن اخ هتسخ

 55 ۹ «ك رهدا تبابط

 هب قیسوم یسیدنک .ردشقا تافو هداروا هدنخر

 یارحاو «قروحآ ةا

 ليس هدایزا هب هجناک او رهام هدقلاج د وعو انشآ ید

 بروا ات اب ید ادا :یدنا لئام
 وسخ ا یا صاشرب ناسلابذع تیاذ
 یرلمدآ یکیدشا وعه «بولوا لیم هدایز هنابلزهو

 راه وجه هدن زرط هیئرح «كرهدیا ضرف شلوا ایرثکا
 . رد راو یرلناجاهم هلن رص اعم یارعش

 یوال هعاض ولا یمن » «كرەدبا نیودنو عج ینیراعشا

 .رد شل وس

 یی دل وا شاب وس بی رق ەن افو .ردشعا هی «هعالحا

 3 ردد راعسا اح یعابر وس

 نفكلا ىف تجردا اذا یسفن فهلای

 نطولاو نیلهالا نع یوبیغو
 EE ناک نم ندعب ا لتقو

 رب ملف یعالا رظن یذلا انا

 تاسیس را ج9 سبب ۵ م ۱ دام وا

 یعنکیا هرکص ندش زافز كلوب ربمد ندیک هشيوس
 ندابب «بولوا هبیرق كوي رب

 . ردیفق وم

 ند دای ۰ « + :

 یراصتا رصد سن هر وا

 .ردفورعه ید هلکغد (كلام

Neهدنح رات 3 ه دو رصد ا ییدلوا هدنٌشاب » 

 .ردشغا تافو

 .ردیدنا تاقو

Eدزاف و, راتخ  

 1 0 ۱ یجراخ هزج وا
 «بودیک هبهمرکم ۀکم هنس ره .ردیلهصب «بول وا

 هنملع كراج ناورم نالوا یربخا كنهيما ىب قلخ

 ددا یسهنس ۱۲۸ تیاهن «نکیا هدکعا توعد

 ی نب هللادبع نالوا فورعم هلکشد (قلا بلاط)
 هداروا «هلتع نع هنومرضح هدکلر كرهشلر هللا

 هدنح رات ۹ «هرکص ندک دتبا تعیب هقح بلاط

 «بودیک هب هم رکم کم هلا یک زو ید هدننامز ج

 ناهلس ی دحاولادبع ) نانلو یلاو ندنفرط ناو رم

 یسنرباو ؛شعا روبج هکملکج هبهنبدم ی( كلملادبع ن

 یدحاولادبع ءا طبضط جد ییهرونم هنب دم هنس

 ی سم هتس وا هن .یدیشعا روج هغجاق مات

 «نکیا هدنکع رو هنن رز وا كماش «ك رمدیا بدر



 نب كللادبع نالوا رومأم هه راجح ندنفرط ناور
 ندکدتا لتق «بولاچ هبلغ هنسیدنک هیطع نا 1

 -رب دل وا جد قح بلاط « و دیک 4 ومرضح کا

 «بولوا مدآ رب ناسللا صف | ا

 «داربا راهبطخ میس ضعب هدنعف یهندمو هکم

 .یدشعا داد و لدع- يارد2 ۱

 ۱ یناسارخ هرم وا

 لخاد بر ییاحعا ددینح و «شمشیر وک هایم ۱

 . ردشعا تافو هدنح رات ۹ .یدیشلوا

 نی نسارمشی ن ناشع نب یسوم) ح
 نرو توت جم و وا 1
 «بولوا ندنک ولم یتسارمب هل کید مانو نایز تب

 سولج «هنرزوا یافو كن ردار «هدن را ۷
 «هلغلوا راد رب یحاص تراسجو رییدنو ؟شعا ۲

 یتتطاس مزاول «قرهلوا یجرب هدننب هنانز كوله
 نروس مکح هداصقا برغم «هرکص ندکدتیا لامکتس|
 هوارغمو نيج ون بو ؛شعا هطاصم دقع هلن رم یتب

 .یدیشلا هتعاطا ی یرب رب لئابق یک

 لغوا هدنح را ۷۱۸ «هرکص ندکدروس تعوکح |

 .ردشفل وا لتق ندنفرط نیفشات وا

 ۱ ۱ نجرلا دبع نب فسوب نب یسوم)
 یب تاذ و ۵

 نالوا شل دا اعاو طبض ندنفرط نانع وا ندیم

 ا رده د| دبا ê ین

 یرواس لصا نع

 عام دا دعب بول وا

 نت

 اط 3 ندنم وق هدنح رات ۷ 6٩ هدعت «بودا رارف

 شقاطبض ینئوروم كلم «هلا تدوع هناسلت هلرامدآ

 اقم ءرکسع ییدردنوک كنانع وبا و .هددسیا

 هرزصو «شجاق یی واط هار ءبویمهدنا تمو

 نیم یب یرعوط هبرفم هعفد جاق رو «عوجر هت
 تیابنو ؛شقیا تراغو بې ءهلا لوخد هنساکلا

 ندقدالشاب هکم روس تموکح «بوراتروق یاس

 هدارعو نیفشا وا هجرل افلاس یلغوا كوي «هرکص

 هعذ د ییارب «قرهبالشاب هغعشایع وا هلا ناز وا یس

 قلەرآرب یحو ؛شلوا روب ا یاس و «بولغم

 نیمک زسناعوقو ینوک رب تیاہنو ؟شعاپق هدهعلق رب
 ۷۹۱ «هرکص ندنموکح رب یلەغدغد كلەنس ۰۶

 ۔ود ندننآ ؛نکیا هدکعیا هب راح هلیلغوا هدنخ را

 و با ۷۱

 یدالو .ردشفلوا لتق ندنفرط یر لرکسع «بوش

 ناز ب ییدشا TENG .ردهدنګ را ۳

 لداع وج وبا . ردشلاق قاب اد هنح رات ۳ یتلود

 وقو ردق وا «بولوا رادمکح رب الع بعو بیداو

 داتا هب ريخ یا زاسو لوس ردم هدنسه رآ كناع

 هس رد عا «بورک هنفنص هبلط هدهسردم و

 هن راعاتاریخ هجن اهذو هکلیوس رعشب وزابباتک و

 تسایس نوجا نیفُسان وا ىلغوا . یدیشلو تقو
 باتک رب هلیناونع « رردلادنالق » هدنقح كام هراداو

 « دی وقع هس ردم ) ا هتماب كن رد . ردشم زای

 .یديشقنا اب هردم ر ل وب لیمات
 لها (تبات ن نام مظعا ماما) ۱

 | هفنح ول یسبح رب 0: س هعب را ۹ تس
 .ردیمعا نکر رب كنه دجت یارغ تعیرش «بولوا

 «بولوا یپشم هننادناخ كوي ر تسرف یرلیلاع بسن

 ترضح .یدییشقیا لوبق یالسا ند یرد كوي

 اندا تارو هددفوک هد رو ۸۰ ما
 یدعاس دعس نب لپس «قوا یا ن هللادبع كلام ن

 هل ر چ «هد هسا شعب هب ها و ماع لضفلاوناو

 ذخا ندنايلس یا ن داج یهقف .ردشعهمهشیر وک

 . ماماو هلاوذ قوحرب ندمارک نیما «بودیا متو

 ثیداحا عامسا «كرەدا تاقالم ید هلقداص رفعح

 «یداهیلوا یاما بهذم هفینح وا .یدیشعآ هشرش

 لقع را هداعلا ی وف هد ر وص قحولوا ےکح 9 كوي

 هدهقف هدنفرظ تقوزآ «ندنغیدلوا كلام هتواكذو

 یترهش «هلکلک هبهجرد رب قجهیفلوب یریظنو لثم
 ناورم نالوا یربخا كن هب وما كولم بول وا ریکلاع

 رع ن دز نانو یسیلاو نیقارع هدننامز كدم نب

 یددسا شقا فیلکت ییساضق هفوک هتسدنک یدرارف

 یواکذو ۳ ید یعروو یوقو دهز كماما ترضح

 یدابع قوقح هبرش)ا بسح «هلغفل و هدنسهحرد

 یاضق بصنم «ندنفیدقروق ندکعا روصق هدهرادا

 یعتاق نوا زو هنشاب هلا دن زب هیلایومو «در

 .یدیضشتا رارصا هدعانتما هن «هدلاح یییدلروا

 شسیسأت دادخب «بودنا لاقتنا هرایسابع تفالحخ رود

 هدادغب ندنفرط روصنم رفعج وبا هرکص ندقدنلوا

 وا فیلکت اضق دنسم هنسدنک هنن «قرهنلوا بلح

 قرهلوا یر .یدشقا در هنارصم «هدهسیا شفا

 ینیراباتک طورشو ضثا رفو نیودن هلیس هبا وا یهقف



 و با

 تامولعم یکهدهقف لرک _.ردهفینح وبا ندا عضو

 .اعلادق راخ توق یهدسایف صوصلالعو یسهعساو

 هدنفح لاح ح الص و و یوقشو دهز ل کو یسهد

 هلرادلح یقانف «بولوا لوقنم رداو قوح كب

 ۱۳ وا یوم کل اط <. لات شم ودل وط تک
 ۱۰۰ ضعب هدن رلحا

 . ردشعا تافو هدنشاب ۷۰ هدنح را
 .رد شمش ید رادع كوي

 «هر وک هتاور

 ةاضةل أ ىض اق نانلوا فیلکت ندنفرط روصنم رفعح وا

 یجماف «قرالیآ هنادنز ,نوهکیدعا لوبق ینیصنم
 ندنغیدنلوا مض یععاق نوا نوک رہو «برض هلا

 . ردشع |تافو ارات هجا وا غلاب هز وي ید دع ك رليڪتاق

 (IER SP RAE كنق ولس هایت كام ناظلش

 تماما ترضح یزراوخ روصتم ن دم دعس وا

 هک ء«یديسغا اشنا هرت رب لکم هنیرزوا یدقرم

Eرعت هلن اعثد ندنفرط هیامع ماظع نیطالس  

 .ردشغوا نیزو هيلع تلود ی ره دم كن هفینح وا

 تل ود ا مینو و ر هلیسهداد ز هدننامز هباقع

 نوکو .ردشمک هنهح یس ر بهذم كناپلاراشم
 ندنفصن كمالسا لها نانلو هدنرزوا كضرا هرک

 . را ردعب اب هبهذم و ی طع مش ثكتنس لها و یسهدایز

 د = ا)

 راب ۱ یرونبدلا ةفينح وا

 هدموج و تئیهو هیضایر مولع «بولوا ندمالسا
 كمالسا نویضایر نوت هکلبو ید رف كلنرصع

 تفل و وصو تان داو تاناس یک یبدلوا یدیلب

 لمکەر . یدا مکحرب یحاص لوط دب ځد هد راتو

 ههر وکذم نونفو یخ رات لصفم رب هلی رش رب سفت

 : ردرلن وش یرلهجاشاب «بولوا ینافیلأت قوچرب قلعتم
 ربط ایف باتک » ٩ «لعلار هاوح » <« قطنلاحالصا »

 باتک» « ناطخلا باسح ف باتک» .« ةلباقملاو

 ف باتک » 3 «« تابا ف باتک » «« هحاصفلا

 .« هماعلا نل باتک» «« ایاصولاباتک » «« تابثلا

 لوبقم كب یاتک یکیا روکذم نالوا هدنقح تاناب

 هباوهوح و هيام” كمالسا یالع یک ینیدل وا ربتعم و

 هفاك نالوا راد هبهیضایرو هیکلق مولع راس و

 رار یناونع «هاونالا ف باتک» عماج ینزرلتام والعم

 ی«جییز» رب هنمان كنهلودلانکر ند هب و لاو یرادتیف

 ۲۳۵ هب هجرت بحاص هل ودلانکر هیلاراشم .ردراو

  «یدیشم ربدباپ جد هاخدصر  هدن اهنصا هدنګ رات

VAY 

 .ردشقا فرات باتک رب یذ هدنقح دصر و هک

 تافو هدنخ رات ۲۸۱

 ناز ںی | يرعملا ةفبنح هلنادبع ییا ن
 ره اشم كب رعد

 هنبهذم به 7 ۱۱ یاهو
 وطاف ابا لاقتنا هنبهذم هیماما هدع کیا

 هردم نددیشرفآ هدننیعم كل زعم «كرودا تاسنا

 تافنصم . ردشغا تاقف و هدنح رات ۳۲۱۲و لک

 باتک» : ردرلنوش یرارورشم۵لا «بول وا ی
 «هقفلان رابخالاباتک» (« بها ذلالوصا فالتخا

 ندرلن وب .«ءاهقفلافالتخا باتک» «« راصقالاباتک»

 یشداف هیفاس ماماو كلام ماماو هفینح

 دی ۵ رشک

 وا هقشد

 لئاسرو بک قوحرب ه دنرژح ین تس لهاو یار

 ‹هلغل وا یحاص لوط دب جد هد رعس و تادا .ردراو

 هلیاونع « تابختاملا » هلج نآزاو یراعشا قوحرب

 .ردراو یسهیهقف "و دیصق

 ی دعس ءاروحلا وا ( ناش ار هعناور)
 - وا ندشدح ةاور ی E ا

 تیاور ند( ([ھنع لا یض ر) ىلع ن نسح ماما «ٺول

 . ردشقا

 ی دا نابح وا

 هدشندح و رسش و تاو تابع «بولوا ندایدا

"efدطان رع هدتنخ رات  

 و ن دج نا

 مظاعا (یرقن فس

 .یدیا ید رف كت رع

 هقلام «بوغوط هدنسهدلب ( شراشخطم ) ندنناناضم

 یسلدنا هد ۱۷۹ ءرکص ندکدتبا لیصح هدهطانشو
 ك رە ه سوم و هب ردنکساندارواو هب هیش رفا هلک رت

 لیصح لاکا «بوشالوط خد یاشو قارعو زاعح
 «3 ر ەرەك فیل نو هدافاو زد اهن یار و شا

Véداوو رابخا . ردشعا تاق و ہد رے هدنخ رات  

 كنىريهاشم سلدا سوص+لالعو هلاوحا جارو هر

 :ردیآ هحورب یتافیلأت .یدیا راو یفوقو هنلاوحا
 بیدالافاخنا » ««مظعلا نآ رقلاربسفت ق.طبعما ره »
 صخللا رانسالا باتک» ««بیرغلانم نآرقلا ىف اع

 باتک» 0۵ ویس باتکل احرش رافضلا باتک نم

 نم لیکتلاو لیدنتلا باتک» ««هب وبیس ماکحال درجلا
 « «لیهستلا ح رش ند صخلل |لیلحل ا» «لیهسنلا ح رش

 ««روفولا» ««فیرصتلا ىف ع دبلا» .«:رکذتل »

 - تکنلا» ««ناسحالاهپاغ» ««بیردتلا» ««بیرقتلا»

  Eرسا نا عیار |

  ۱و ب ۳

۱ 
۱ ۳ 

۳ 



 و

 ف لصفلاباتک» ««اذک هلعسمق اذشلا» نالا "

 ءاضترالا» ««ةرذشلا » «نععللا» ««لصفلا ماكحا "
 ««برعلاناسل نم برضلافاشترا» ««ءاظلاو داضلاق
 «معفان ةئارقق عفانلا» ««یلامالاتکن» ««یاللادقع

 یا دنا رقق رلا درولا» .«ربک نا ةئارقق ربثالا»

 ق الانا «مصاعدئا رقق ممابلا ضورلا» «« و رع

 یاتلابیرق» ««ة رخ ةئارق فة رلا» ««ماع نا ةئارق

 ««بوقعب هئارقن بولطلادیاغ» ««یاسکلا ةئارقق

 جاهولا» ««ىلع نب دز ةئارق ف ىم لاربنلا ةديصق»
 ««لحلاراصتخا ف ىلجالارونالا» ««ج الهناراصتخاق

 مالعالا» ««هیلاعلا تآارقلا دیناسا ق هيلالا لللا»
 ۔رظن» «« رهزلا مظنو رهزلارثن» ««مالسالا ناکراب

 وعده دسرپق) «یه ذلآ هسا باوح ق ىسحلا

 سدنلادفحص» ««رعشلاتئامد ىف رعسل |تفاون» ««یناع

 «۵یفاقلا مع ف هیفاولا تایالا» «سلدا ةا ف

 اردالا »««روصنلا یاناهیخس۷» ««ثیدخ | ق ءرح»

 ریفن» (« رنلاوحم ین كالا وه ز » ۰« كارتالا ناسلل

 «۵تلاناسل ىف لاعفالا باتک» ««ك رتلا:رهسق كسلا
 ناث وا یکذ هد رب ز ۰«سرفلاناسلق سرا قطنم»

 دشرلا كلسم» : رد_شمامهلوا قفوم هماعا یرلب تک

 ین كلاسلا جین » «دشر نا هیا لئاسم درج ف

 ىلع ىف باعالاهیابم» ««كلام نا هیقفلالع ماللکلا

 بادآ ف مصملا یال زجر» ««بایعالاو فیرصتلا
 میدبلا یلعف نایتلا ةصالخ» ««یصعلالها خراوتو
 روبحما» ء«شلاناسل قف شغلارون زج ر» ««نايبلاو

 یتقد رظن هد راثآ كنهجرت بحاص .«رومعلاناسلق
 و شرفو كرت هدوآ هک ندراویشر تیوب
 لاغتشا هلدعاوق كن هیبنجا ةنسلا یک یرلتاسل شیح
 .ردیشر روللوا فداصت[ردات هدب ع یالع بول وا

 وش بولوا خد یرامشا لزوکو یحاصن هنایکح
 :ردندن راعشا ةلج هعطق

 هنمو ىلع لضق میت یادع

 ایداعالا ىع هللا بهذآ الق

 اهبنتجاف یلز نع اوث مه
 ایلاعلا تیستکاق یوسفا مهو

 ك د ادغ (دمت ن ىلع) +

 لسنوالع زیهاشم | د 0
 ۱ لضفلاوا ندنن رص اعم یارزو «بولوا ندنس

 «نر زولا بلاثم» هدنېاع كدابع نبحاصو دیمعلا

 عانتمالا» هرزوا دلح ۲ درا باتکر هلیاونع

 و ب | ۷۳

 قيدصلا باتک» ««راخذلاو راصبلا» ء«ةسناوملاو
 ىرلباتك ىلناونع «تاسیاقلا باتک» و «ةقادصلاو

 قیدصلا باتك» .ردراو ید ییافینصت ضعب ادو

 هدنسهعبطم «تئاولا» لوا هنس حاقرب «دقادصلاو

 دفع وا عبط

 هیما  ها

 و کی
 ترثکو هلیتنابج و خم «بولوا ندارعش شنشیتپ
 هات( دیللا ناعل)و هشاوحا وب نوک
 رداون ضعب راد هنچلق رب ما وک نالوا رویشم
 . ردل وقنم

 O شن 7 کا راح ب
 ندنعاعجا كن هلحد هللا تارف

  (برعلاطش) نالوا لصاح |ب بیصخاوا
 .ردعقاو هدنفرط تلآ كا «بولوا یسهبعش رب

 ۔ اص هنن ریس رلیک كو «بولوا رر نیردو عساو

 وا

 رپ ندشفووا ندنعیدلوا شا هجون هبیصخا

 مالو مویلا «قرەنلوا هیست هلمسآ و روکذم

 زک رم ثلنتیالو هرصب هلانوپ هنب یرلراوجو .ردفورعم
 . رددیحات رب قلم هنساضق

 NE 112 اب تیه

 هد(اسن) ا 0 بایصخ ولا

 رومأم هنلیکتت «بودا نایصع یشراق هدیشرلا نور

 ی ایام یبیع نر لع یسلاو ناشر ا
 ۱۸۵و ءشغا نایتسا هرکص ندقدلوا بولغم ندنف

 طبض یروباسی و سوط «درویا «هلنایصع ندیکی هد
 یوم «نکیا هدکعا هرصام یورم .هرکص ندکدتا

 لتق «بولوا بولغم ندنفرط یسیع نب ىلع هيلا
 . ردشغ وا

 ببصخایا ص3

 ۳ یرصق بیصخ ول
 هنب رزوآ یر رب هک« ىدا مصق رب یرغوط هنتهج فج

 هنبرب ره « بولوا یواح یعطس عساو ییا عقاو

 منصم تیاغ یجما .یدریلیقچ للورد رم یلقمصاب ۰
 رو یورم رداونو بئارع ضعب هدنقح «بولوا
 «بیصذخا یا دینم»] بس .رددوحوم راعشا قوح

 [.هل روپ تعحام ید هتسهدام



 ات
 او پا ٤\V و با

 ۱ ی (هموعفرو) «هلحورخ هدنح رات ۱۶۱ «بولوا (دتشن دمع )۱ بااط یا باطخلا |

Ar 4 ۰شا طض یرلتهج وا «كرەدىأ خا ندا ورق -اشم اد  

 باوح ا یاد هبط «بولوا ندنسابطا ریه

 ۵۰ ۰ و «شم زان باتکرب لناونع «لماشلا» هدنز رط

 .ردشا تافو هادنخم رات

 ۰ 1 ع ۰ ۰

 انس نسب | هبحد نب باطغلاوبا
 ندداح ندنردب یسن «بولوا ندنساپداو نیئدحم

 سس ناب تی دلار سا ی
 ید هلکید (نیبسنلاوذ) «ندنع دل وا یه هلع ن

 درع رابخاو راعشاو ثیدحو تغلو وحم .ردفورعم

 دفیرش ثیداحا عاقسا «بولوا یحاص یلوط دب

 هرکص ندکدتا رود ینتاهج ثکا كسلدنا هل دصقم

 واسو ناسارح یا «ماس زا مه شکار

 لداع كلم هدرصمو ؛شثا تحایسو ريس هدالب

 «؛قردشلوا بصن هنکلبدوم كلماك لغوا ندنف رط

 قوحك هدننامز كاماک كم هیلاراشم نال وا ید ررکاش

 «نکر ک ندلبرا .یدیشلوا لئات هرابتعاو تمرح

 NL ةظم مظعم كلم یحاص كناروا

 .یدیشم زاب یسهم وظنم فیرش ا رب _هنمات كن و

 لئاصف ف ر وشم امل ا» : ردینآ هجورب یتافینصت رکید

 ءاضعا ینام ركذ ف تانیبلا تای الا» ««روهشلاو مایالا

 ساربلا» ««ىنلا «امساح رش» ««تاز جانم لوس را

 -ا فا ی مالعالا » «« سابعلایب ءافلخ رابخا ىف
 وا لورم ید یزامشا ر لا لها نشه
 «بوغوط هدنحرا ۵۸۷ .ردراو یادی اف ضعب

 . ردشع | تافو هد ۳

 1 یشرف باطخلاوا

 ۳ س ترضحو و لی رات ره كن ر ےھ «بولوا

 ا رات 8 و و هدنس هک ا كم اطخ

 -اشم ی 7

 ندشب رق یارعش ربه

 دنا «هلیسءای كنهنیفس «هدازع رب نالوا عقاو رم

 ن هللادبع ن لع) .رد شا تافو «بولوا قزح

 العو قشع نالوا هب (ایر) یربق ك (هیما ن ثرح

 هدنقح كن و ییراعشا رکا پولوا رورشم هلیسهف

 .ردقوح ینایاکحو رداو .ردشلیوس

OEE u ےس | یرفاعم باطخلا وا 

 ندنساسور هیضایا نالوا ش دا روهظ و دنتهد> ب

ON 

 ندنفرط روصنم رفعح ولأ هدنګ ران ۷۱۰ «هدهسا

 . ردمفوآ لف ندنفرط ثعشا نا. دم نلیردنوک
 و (هج دالبج) | یتاط هجانخ وا ۷ افخ یا
 قرش كن رهش

 هتیبع رات ضعي هدنتس وا «بولوا عاط ل ه دنف رط

 ۱ . روینل و
 ( یراصنالا دمبح ی هللا دیع ) ۳

 راس و دحا «پولوا ند هاڪ همشح وا

 ك د هنامز كن هب واعم ن دی زب . ردشل و یضاح هدنا ورع

 ۰ ىدا تایحرب

 : ردیس هینک كن هدا زیرکشاط دم البع هخلاوا

 -ا ره هک فاش K هدازبریکشاط »| «|

 هلل ر وي تعح

 یناتسجس دواد وا

 اونع «نبسل ) عماج قیمش تیدح ۶۰,۰۰۰ «بولوا

 (ثعسا ۳ نایلس)

 ندني رع رهاشم

 لا8 دواد یا نتس» هک ءردشم زا باتک رب هلی

 ۲۰۲ .رددودعم ندهتس بتک «بولوا فورعم

 «شع) دورو هدادغب هل اعغد «بوغوط هدنج رات

 دا روا ۰ ا و هد دو
 . ردشعآ تافو

 هع ءب نایلس
 LL ۱ ییهاظ دواد وا

 «هدهسداراو لیم هب ییفاش ماما هدهقف بول وا ند

 «بودا مکح هل رهاظ كنه وب ثیداحاو هع رک تایآ

 هیبقل یرهاظ نوا كنوو ؛یدزعا لوبق یسایف

 -وا ینوقو جد هبهیضایر مولع .یدیشفلوا بیقلت

 حرشو هجرت هییرع ینیرلباتک ثسدیلقا «بول
 هد ۷ ۰ «بوغ وط هد هف وک ه دن رات ۲۰۲ .یدیشعا

 ۱ .ردشتیا تافو هددادغب

 لس یهنبونج كل همرکم کن ۱ ا
 .ردیسهبعس ر كلابج ) ۰ ٠

 اک رل اهش رخ ن كاعس)

 ردن 2 N ند هب ۱ هاجد وا

 ندنشدلوا ریقف تیاغ .یدیشفلو رضاح هدنسارع

 هدنسازع (ریضن) نمدنفا (علص) تاناک رتف ترضعب
 هل اذوب «هدلاح یرلک دمریو یسدصح تیغ هراضنا

 ترضح هاجد وا .یدرلشم روم انثتسا قییذح نب لس
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 «بولوب هدنس هب رام هماع هدننامز یتفالخ كرکبابآ
 _ رو ؛شلو عوقو یتک راشم هدنلتف كياذکلا هليسم
  3رب رکیدو ؛شلوا دیبش هده راح و هروک هتاور

 نیفص بوباشای تقو لیخ اهد «هروک هتاور
  ۱.ردشم روک ید یتسهب رام

 ءادردلا یا  9 ۱ار
 تاذ رب هیقفو مکح «بولوا ند راصناو ند هام

 د ردب «ندنکبذتا د لا .یدا

 «هروکهتاوررب . ردشفل و هددحا «بویم هنلوب هدنس

 " قدنخ اع ینیدنل و كليا ءبویمهنلو ید هددحا

  1یدیشغل وابصن مکح هار وا هدنف ك ماش ر .

 ندن داش كلا راشم و هدنتفالخ رود كنامم ترضح

 ردق هنسهعق و نیفص . ردشما لاحت را لوا هنس ییا

 - تیاور و «هده سیا یوم خد ینیدللو تایحر

 ضعبو هفیرش ثیداحا قوحرب ندنرلیدنک .ردقیعض
 ید ءادردلاما یندحوز :ردلونقع هاو

 ید یلغوا رب هدنسا (لالپ) . ردندهلاص تایاح

 .یدبا راو أ

A ۰ 3 9 = 
 ی سس مظاع (نوح ن دن ز) هماللد وبا

 دا زا دسا یب «بول وا ندع ۰

 وا دل وتم هدهفوک . یدیا مدآرب نوللاد وسا ندى رلیل

 یافلخ و ؛شعا تأشن هدننامز هیسابع تلود بول

 د یدهمو روصنم و حافس نالوا یرلکلیا كن هیسابع
 و یلازوک كنب راعشا 2 ۵ رهدنا باستا

 ك رانو «هلیبسح یسهداعلا قوف تراهم یکهدکلعدن
 یسهدیقع . یدیشل وا لئات هن راناسحاو ماعنا قوح ك

 هدنګ رات NAY .ردقوح كى رداونو بئایغ نالوا

 شلیوس هدننا و كحافس سابعلا وا . ردشعا تافو

 : رد دنسهدیح .راعشا

 دمت نبا اب رابنالاب تیسما
 الیوحت اهريغ نم عقست مل
 مهلك لها لیوو كيلع لیو
 اليوط ةويخاق الوعو اليو
 ةريعب هامسلا تإ نیکیتلف

 الیوسع لاجرلا كل نیکیتلو
 دمت نیاای تم ذا یدنلا تام

 الیدع بارتلا ىف كال هتلمجف

۷۰ 

۱ 
۱ 

 و با

 ریهاشم و ندنلاج ر هیسابع لی فلد «ُ

 بول وا ندن رعدآ كنیما لغوا لدشرلا نوراه ادا

 نالوا عقاو E وا نواب یردارب 4لا هيلا راشم

 قوس یشراق هنیسلا  رهاط نالوا یدآ كنومأم

 و یر ندقد-ل وا لتف لع هيلا ی ود «قردشل وا

ES:هن ومام ندنف رط رهاط و شود هنادمه  

 لوبق یو «هدهسیا شش وا توعد هکتا تعب

 قجآ .یدیشلوا یضار هغمروط فرطی «ب ویا

 ؛شقم هنناب هلتاجا هننوعد نالوا عقاو كنومأم رخ وم

 هدننامز لمصتعم و كن وا E هتس هسص یرلنادناموق و

 ترشابم هنسیسأت كنیرد .یدیشغا راتمدخ لیخ
 لاکا هجرت بحاص یسهبصق (ج رک) شیدلوا شما

 تیاع یراعشا ا نکاس هدار وا كرهدیا

 افیط) هداعلای و جد یسس یک ینبدل وا لزوک

 هدافلخ روصضح « هل وا ی ربخ ندیقیس وم بول وا

 عیافوو لاوحاو ییواتسو مرک .یدردا جد كابنغم

 . ردل وقم رداو و باغ ق وح ك هدنقح یسدناعاش

 : ردن دنسهشار راعشا لک تب ییا رب وش

 ین تناو نانجای یسفنی

 نابجادسج نم حورلا لحم
 یسف ناکع لوقا یاولو
 نامزلا ةرداب كيلع تیشخ
 تماح ليلا اماذا یعادقال

 ناعطلارح اهت (ک باهو

E E ال WEE 1 
 صو كنآ صوصل الع «بولوا ندبرع یارعش ریه
 ضعب ه دنقح . رد راو یراعشا لزوک تباع هدنقح

 اذا لج تب ییا وش . ردل وقنم ردا و و رابخا

 ؛ ردن در

 اصعلاب عرقي ديعلاو <

 ۱ یحج لّیهد وا
 تو وفا رخاوا كنيلع ت صحت «بولوا

 هلاعث نم عورا رهدلا و

 هلاقما هیفکت رطاو

 شی رق (هعم زن بهو)
 ندنسا رعش ربیهاشم

 «بولو تربش هد رلنامز كدیزیو هبواعمو ؛سعا

 قوح سل ه دود ی دم كارد زا هال ادبع و تن + واعم

 هلغل وا لزوک تباق یراعشا . ردشلیوس راه دیص ۱



 و با

 مدآ رب فیط) كو یلقشیقاب خد یسید-نک «رارب
 یراهقشاعم نالوا هللا اسن ریهاشم ضعب «ندنعیدل وا

 شیرق
 راو نیداف رب یتسح و هاش هدنم»ا هر

 . ردل وقنم رداو و رابخا قوح كب هدقح

 £( هدنس هلیف

 لبهد وا «بولوا ادا و | رعش حج یس داخ هک یدبا

 . یدبا ند رن دیا ماود هدایز لا هنس هناخ كن ون

 هغلوا ناتساد هدهکم ةقشاعم نالوا لصاح هدن رلثب
 هکمدعا لوبق هنیوا یهجرت بحاص هرع «هچبالشاب
 ت هدنقح تق رافمو رج 9 لیهد واو ؛شمالشاب

 تي ییا وش هک «شا وس راعسا لشزوس قوح

 : ردن دهلج وا

 اورئکمم لق ملام انل اولاقو

 کا تنك یذلاب اوخابو انیلع
 "هدلبب نوکذ نا "اهظع سیلا
 ملکش الو وا اهب انالک

 « ۵ ده رص یا تک هعح (دکناع) یربق كن هب واعم

 دف را «بول وا قشعت دن هقالع هتک لبهد وا

 كعشير وک عبطلاب هدق_شمد و ؛ شیک هماش ہرص یش

 و دی نم د یراعشاو ؛شمالشاب هغل وا نالا ند ره

 هد وع ههکم ندنفرط هبواعم عاش «هلغلو ع ويش
 هلبهد وا ةلباقم ید هکناع قح 1 .یدیشلدیا رابجا
 - هقوشعم نددکم كرعاش «ندنفیدلوا شمریو لک وک

 كد زيو هب واعم یرب ك راهماننرسح ییدردن وگ هنس

 قمریدلاق ینیدوحو دعاش دیزب هلکمک هلا

 ۔ هيم ر وک ل قاع ENS > وب هب واعم «هددسا شتسیا

 ماطر لبهد وا «دلنع ع هج هصاخ ا هنسوا «كر

 ا بودا اضرا رب و ٹااسحا

 ثاق و هدنګ رات دشاه كد زب ا کی دشن اف

 شایوس ه دید هکتاع تب ییا 7 وش . ردشغا

 : رند راعشا شدلوا
 اهتاقل ع رابجلا كالا

 لتقلاو فلاتلا یشع اهنود نم
 هلابو فاح بح ىق ريخ الف

 لصو هل نوکی ال
 اهبع ترهتشا

 لدن هعاس انس

 بدی الو
 یا یدبک او

 ايف كي ملو
 تاڪ ا(هدانح ست تدحا ۳-۳ 5 ۱

 N O Sa 1 نرم 9 د
 E 4 درد عود جم مدقم ندنر ےھ بول

 متم و قودص تاغ اغ . ردشک همالسا قره وا

۷۹۹ 

O EUS 

 ند (علص) ۳ تعبه «هروک هساور «بول وا تاذ 3

 الشاب هكا تاق وا روح هال هد ابع لوا هنس جوا

 هند وع هام وق ی رکصن دک د لک دهالبسا

 ؛شمامهنل وب هدنرلازع قدنخ و دحا و رد و هد رعه

 ه داش رم رخف اس رج برق «بودیک ه هنی دم ه دود

 ند تاتو ل اا ترضح .یدیشمالشاب هفغغلو

 هنتفالخ تكناغع ارت «ك رودیا ت رعه هم اس هرکص

 كت هب واعم هد عد «نکیا شا تماخا هداروا نکد

 ندنفرط ناثع ترضح .هنرزوا یتیاکش نالوا قاو

 ردا تماقأ هد (هدنر) «بولی ر دلاق ندماشس

 تاقو لاک ۷۸ ربقف تیاف هداروا هدنح رات ۹ 9

 نود

 هدکمک نداروا هلرلشادقرآ ضعب ًافداصت «بودا

 ءنفد و نفکش ندنف رط د وعسف ۷ 4 ادبع نالوا

 كدر بحاص .ردشلوا قوس ه هنیدم یسااعو
 فیرش تیدح چاق رب هدنقح دم كنفدص و دهز

 «سابع نا .باطخ ن رع ترضح .ردشلوا دراو

 ضعي ندنرلید-ذنک مارک ةباحح راسو رع نب هلادبع

 ۱ لا ادا تاقر هوب تيدا

 ا | یورهرذ وا
 (یراصنا ا دانا دیع)

 «بولوا ندنن دم ریهاش

 هدرصهو «قشهد «هرصد « ورم « طب «سخرس تا ره

 کم تقو یلیخو ؛شا هتشرش ثیداحا عاّقتسا

 تافو هد را ۳ .یدیشاوا رواج هدهمرکم

 طق راد «بولوا بهذلا کلام .ردسشعیا

 .یدشعبا تب هدهلربهاشم

 راو
 قود ص هددت اور

 ««نیع را ىلع ك ردتسلا» هل يفرش رست رب هل ری و

 یرارنا لناونع « كسانلا باتک» .«خویشلا معجم»

 N . رداراو یتافیلأت ضعب راسو
E O OS 

 ۳ و ا یادم رذ وا
 تافو هدنخح رات ٠١١ «بولوا تاذ ر شو

E 

 ۔وم(ىلبقع دم ) ۱
 تموکح ۶ دلص

 . ردیسس و نت ود تبتسم لآ نالوا ش

 بسم داوذلا وا

 رزم یو
 هلادبع وبا هلا رهاط وا یرلاغوا كنادج ۳
 (داب) یحاص رکیراید هوا یفرصتم هلصوم
 ۱۳ لا كاميلا یوم كنهروکذم تكلم
 ید راشم دا رّیسا ندهجرت بحاص رانو لک



A as 

 ضعب راش هلا نیبیصن و رع يا هربزخ «داولآ وا
 «باتش هدادما هلیطرش قغلوا رت هنسدنک رلفرط

 شقیا طبض ید یلصوم هد را ۳۸۰ ارخؤمو
 هودلااب ندهب و لا هرکس ه یا

 .یدفقیا طبض لصوم «كرءردن وک رکسع

ENTهلص وم هنن سن و دود . ردشٌعیا تاق و هدنح رات  

 a ف رصتم

 -اح (دلاخ ن دلیوخ

 ,N 09 ۱ لده بذ وا
 «ںولوا ندارعڈ یامدق رتهاشم شل وس رعس هده

 یا اک ضم هدنقح نم دنفا تاناک رغف و دک

 هتاور رب .ردراو یسهیم رب هدنفح یوبن تلحرو

 هیقبرفا رظن هتاور رب رکیدو هدنرفس مور هروک
 كب هدنقح .ردشلوا دیش هدنح رات ۲۷ و هدنسازرع

 نالوا شقیک هرصم .ردلوقنم رداونو رابخا قوح

 «هلکشا تافو ندن وعاط هدنف رظ هنسر لغوا ش

 یس«هینیع هدیصق» ینیدلوا شلعوس هدنقح یتبیصم وب
 : رد وش یی الشاب . رد روهپشم

 عجوتن هبرو نونلا نما
 عزي نم بتعب سیلرهدلاو

 ةرمسح ینوبقع اف یتب یدوا
 علقت ال ةربعو داقرلا دنع

 اهقا دح نأک مه دعب نیعلاق

 ممدنروع یهف كوشب تلعک

 ا یاما مصم ا دک ) ۰

 :NE نخ ناچ درگ ۱ بهذا وا
 كېلاراشم «هلغلوا مدآرب راذکراکو روسج «بولوا
 ۱۱۸۰ .یدیشلوا یسامالاریما هدعب و یرادهنن رش

 هتسیلاها هع ندنفرط اسب نام یسیلاو ماش هدنخم رات

 دانا هلیسو ینوب كب ىلع «هلففلوا ارجا ملاظم ضعب
 هماش هلا هبرصم رک اسع یهجر بحاص «كردنا

 . یدیشم ردن وک

 .وع هرصم «ك رها بصن یتفم رو معا رب .یرکض
 ءرکصن دکد تبا طبض یاش كلوب كب ىلع .هحمدیا تد

 یتسیدنک ییالوط ندنوب «كرهديا لح هنتنایخ یتکرت

 ندقدل وا لخاد هقشمد بهذلا وا

 هب هجرت بحاص كب هر صم "یاها .هدهسیا شا لزع

 .الب وط قاخ قوحر راد د «ندنفب دل وا یرلتبم و لیم

CFبلاق تهذلا واو ؛ راحآ ه را هدن رب €  

 بهذلا وبا .یدشلوا ح ورجو مزمنم كب ىلع «بولك

 وتا ۷۷

 رح «هلبا قیدصتیتسینا ره> ق وقح كنهینس تنطاس
 یهرصم تلایا « یک کیدا روصق هدلاس را ینتابترم

 نی بناب /:ندنکیدعا هفت یلاق و راد نخ
 اکع هدنحش را ۱۱۸۹ .یدشف وا قیدصت ندیلاع

 اع نا تها ی و
 ییمسق رب كنيلاها «قرهریدنآ هل و راب یهعلق و ؛شعا

 ضب «هسجدبا لتق ییزارکیدو «فالتا هلهجو و
 . ردشعا تافو «قرهنلوا مس ندنفرط یلاها

 «هر وک هرلتاور رکیدو ميهاربا) ۱ ةار

CGیطبق زمره دوخای تبا «لسا ) 
 -رایلدازآ دفا ,el «بولوا ندا
 یتسدنک نمدنفا ت رس تاوصت .یدیا ندب

 نداق وب هک ؛یدیشقا جو زت هللا یلس ندنرلیلدا زآ هنب
 «یدشلوایسهلاق كيها راترضح ندهالالوس ردالوا

 قتراش یندالو كيهاربا ترضح هجر تبحاصو

 هروک هتباوررپ .یدیشقبا غیلبت هزمدنفا نیلسرم رخ
 یسهلوک تكسابع ترضح هللا لوسر مع ادتبا عفار وا

 ترضحو ؛شفاوا ةه هرمدنفا ایبنالاماخ :پولوا
 فرط یدنکیدتا رم شد یتکیدلک همالسا اكسال

 ی یدیشلوا دازآ ندیهانبتلاس ر

 زر ول تشالک 1 ید ندنصا یطبق

 هوا ندننداپش كنامع ترضح و ؛شلوب رضا

 هدنع3 ا رستم

 تاق و هده ر ونم 4 دم فحو ص هروک هتناور رو

 گران هاب رالغ وا و و یعهحوز ندنرایدنک . ردشعا

 ریلی

 EE یا نیا
 هداصقا برم ( دل ادبع ۷ ی را وا

 اس «بولوا ندنکولم نرم یب نالوا شمروس مکح
 هدننافو كنن ردارب .رد ردار كتات وبا هجرتلافل

 فسو نب يلع فورعم هلکشید هکیرز نا یع ادتا

 شا سولج
 هکر واو ‹«ٽعيب هب هجر تحاص

CE Nهدن رات ۷۰۸ نعل  

 سح هبدعلقر

 ۔ا عو دات یشیاساو تینما هدنکلاع .یدیشغ وا

 ندک دا لاسراو قوس هرس رب ید ردق هبهط

 نالوایتتطلس زکر م «ك ردیا حم هل راوشم وق «هرکص
 وو : ؛شعا تمه لصحام فرص هنن زب و نار £۶ كسا

 ای هينا نیتمو نم هداعلاقوف هد ساف هدننامز كب

 .دحردال وص تن زو هب دید و تیرو و هافر «بولیب



 و با

 .یدینشل وا لصاو ردق هب ا نص ید هس

 0 ن قلادبع ندا چ ورخ هدهرصوا «بولوا
 هدنسهنس ۷۱۰ «هرکص ندقدشاغوا تدمر هلا

 .ردشمکب یتیرم دعس وبا هنیریو «شعا ۵
 هاشم تماش (دج ن دجا 1

 دکاطن 1 ۰ س ۱ هعقرلا وبا

 شا تاقو

 جا ار ریش اشا رفقا تاعتو دل ورد

 قوح یسهفیطل راعشا ریما لرهو یدنح هدنزرط

 رصم .ردنایاش هکلیند تا اوا كماش هوا

 . ردراو یرلهدیص ضعب ید هدنقح دم كنک ولم

 رب تیب کیا وش .ردشقا تافو هدنخ را ۹

 زدیم الا تكنسهروپشم هدیصق

 2 ققوقو ققوقو قسیط ىف ةيده
 مکنیب ورت اما قنعلالیوط اسیت

 ا قوربب ناحرلاوا

 و تی دمو فراعم «بولواندم السا
 بوسنم هنیکتکیس لا .ردندرلندنا تمدخ هدایز كا

 ندنناحوتف نالوا هدناتسدنه كنادناخ و .بللوا

 «تحایسو ریس مدهب دنه راطقا هنس قرق «هدافتسالاب

 اعم یرلرلدنه .كردیا لعتو لیصخحم ییدنه ناشلو

 كنساکح دنه یک ییدشا دنمهربب ندهیمالسا یر

 م هیدیمالسا فراعم یخد ینیراراکفاو لع لصحام
 ا ناو صا اردن ا ولو

 دادتم مالسالانب رار هلفلوا فقاو هنوتفو راکفا
 مولع صوص العو «هدنسهفاک كنونف نالوا لو

 بط و ایفارغحو موجو ٽئيه هلا هيعیبطو هیضایر
 ك ويب هننف ایفارغح هله .یدیا راکزور هردات هدن رلتف

 تام ودعم لصفمو یرغوط تیاغ «بودا رلتمدخ

 نالوا شلاق لوه نیکد هننامز ءریارب هلکمرب و
 یحشر ید هدنقح هیفرش راطقا گاو نا تست ده

 ید هب یبیبط جرات .ردشمربو لکم تامولعم یرهلوا

 لعو راشاط د «بویلوا نود ندنو یتمدخ

 هدنقح تاناویخحو تانابو نداععو راعحا مولا

 . ردشااطعا هلصفم تامولعم و ءارجا هلكم تاقیقح
 هدنرلنب «هلغلوا رصاسعم هلا انیس نا روش ےکح

 ا ا و وا قلم ادا تح ابو هیف 0

 ۱۳ و اط ك رل وو «شلو ع وقو

 هدنح را ۲۰ هروک هنایاور جا قتافو .ردشقیا

۱۸ 
 شا لد هرات 3 او EG بوت وا عقاو

 با

 هحورب یرلهجااب كنبراث ۲ .
 د وعیسه هک 4 نوناخ » قلعتم هموح و تنیه

 .رد ورم ید یفیدنل وب
 ردفا

 دوخت و ځرات ردشم زا هنمان ۳ بس دو ا

 سش هک 4لال ا نورقلانع ةیفابلا را الا » قلعتم

 ماکحا ین داشرالا» «ردشم زاب هنمان كسوب اق یلاعلا

 باعیتسالا» ««داص رالافژلتخاب دامشتسالا» «موعلا

 «« راونالاو تاعاعشلا درج » ««ةركلا خب بطست ین

 ةعانص يلع هيبنتلا» 6 مجتلا هعانص ا هفعلا »

 ف باتک » 6 رھاولا ق رھاجلا ںات : اتک <¢ لا

 «« سوقنلل ةيفاشلا س ومشلا اتك » <« بال رطسالا

 ناتك » «« ةيعانصلا بئارغلاو ةيعيبطلا بث

 ««یطسحا راصتخا» ««یدوعساجزلا» .« راعحالا

 دیصلاباتک » هلیسر اعه فورح «دکیهلادیلاقم»

 ناڪ ف هلزرلا ضراوع قالا ف ةلاقتم» <« دل

 ««یرکلابالرطسالالاعتسا یف دلاق» ء«ةلبقلالئالد

 راتم» «ماع ییا ناو د ح رش» ««لالظالا باتک »

 یناعم ف مهولاهلاحاب ليلعتلا » ۰« راث الاو راعشالا
 لغو ید هلن ایی دا ندنرتا حوا لوص و .» مظنلا

 ناو یرات آ كني وربب و ویلشالک ۲ یی دل وا ا

 اعلا »

 هد را هناخنک رک ا «بولوا ربتءهو لوبقم ید هجاج

 لاوحا» ,دنسهناضنک نر وک . ردد وح وم ۳

 . ردد وح وه هد نیلأت رب هلیاونع «دنبلا

 ندزایتس *اقلب هات 8 ۹ وا

 و درس هیحات هی ع هب وا رعس رول ر ۰

 بصنم هر کد قآ هدنل امش كنوسرآ «بول وا وب

 .رو) وا

 ۵ ۳ رز ا
 «بولوا ندع یارعش و 1

 «ب و اشاپ هدا ز لد هنس .یدناآ بهذلا یارصت

 لئاوا “ی ؟ ینیدلوا ش

 عیافوو هد ع راعشاو رابخا .ردشل طوس جد هدمالسا

 4 وس رعس 6م لهاج نامز

 ترضح «ندنهدلوا یا فوقو هبهیحم را لاوحاو

 تمرح هداعلاقوف هنسیدنک هدنتفالخ نامز ناّمع

 كرا بلج هتسلجم ابرنکا «بودا تیاعرو
 یرلتبحم هداعلاقوف هلا هبقع ن دیلو . ید ربنلپوس

 دعو ینغوا نفد هناي كنبرلرارب هدنراتافو «بولوا
 . ید رلشعا

 تسار هالسرآ رب لتشهد هرک رب هدنرع «بولوا

 ندننهذو باق ءلهجو رب یریثأت «ندنغیدلوا شک

 ۱۱ تاع ا یراذفا رکا

 ۱۳ص 3 ا



 ۱ .ردشعا تافو

) 
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 «قرەلوا ندنافداصت بئارغ یتح .یدشمالوا لئاز

 یخد یکیدتیا تافو «یقترهل رب ندنفرط نالسرآ تیاهن
 هعطق وش .ردلوقنم رداو وح ك هدنقح .ردورم

 : ردندنراعشا ةلج

 امزاح ناك ىذلا ءرلا لعح اذا

 لمحيو راوحلا لح هب لحي ۰ أ
 هدیریریخ شیعلا ق هل سیلق

 لسجاو فعا "اتیم هنیفکتو
2 
 ۲۷۰ :نولوا نى 6 ٩ 1 و و 1 ریهاشم (یزار نیسح نن دجا) ۰

 هللادبع) س .ردشقیا تافو هدنقبرط هکم هدنخم رات
 هد ۲۱۶ «بولوا ندظافح ریهاشم (یزار ی

 كقشمد (یرصب نجرادبع) س
 هدنح رات ۲۸۱ «بولوا ندنظافحو الع ربهاشم

 س .ردراو ید یافیصت ضعب .ردشما تاقو

 بولوا ندابدا ریهاشم (یسدقم دمت ن رهاط)

 هدنشاب ۸۵٩ هدنح را ۵ 15و «شلوا نکاس هدنادبه

 . ردشعا تافو

 E هری و هد رز دم هربح كل مصم
 دمع موحم .ردعقاو هدنلامش هزم ولیک ۲ ۲ كنهرهاق

 یفید ریدپای یرکسع ۀناخ هتسخ رب هد هبصق وب اشاپ ىلع
 هداروا ادا ید ینتکم یحارج نفو بط < یک

 (ینیعرصق) یک ہد رهاق هدعی «بودا داشکو سیسأت
 یسیلاها ردق ۲۰۰۰ كندبصق .ردرا ا لقن هب
 هیناممم رکاسع هدنسهرص یزواح كنرابا وب .ردراو

 زسنارف نانلو هدنبلآ یسهدناموق ۵(ربلق) لارج هلا

 .ردشلو عوقو هبراحم رب هدعقوم و هدننیب یرکسع
 كنب رلینفم یرود در ی ۱ ۳ وا

 یعا بولوا ندرروپشم كا :
 ىدا راو ییاستنا هرلیکم رب .یدیا

 تبیطخ » هل مدام «

 نرو ی ۱ ابرکز 3

 1 تعجارم هنیراهدام «یوون»و «یلطیلط»

 i تار | یمیمت : ءابرکز وا
 ا (یراح

 كلام نوشو شغوط هد ۲۷۲ «بولوا ندنن دم

 ید هسلداو برغم «هرکص ندک درک ییهیمالسا

 رب هاجر
 .ردشعا تافو هداروح

 هدنخش رات ۶۷۱ و شم زای ید همانتح ایس

 و با ۷۹

 نا وکذ ی هللادبع نجرادبع یا دانزلاوبا

 اور رب «بولوا ندنیعبات (
 ماع .یدیا بونم هتنادیاخ نافع ن نام هدنتی

 رابخا و راعشا بولوا تاذ رب ناسللاحصق و لقاعو

 ء4 لوا یسهظفاح هوق هداعلاقوفو قوقو هرع
 نوجلح كکشم ره بول وا یس ودق كنیعبات هدننامز

 ندنیعب او هر اڪ ضعب .یدرونلوا تعحارم کک

 ندنبن دم ربهاشم .ردشعا هشرش ثیداحا تیاور

 نینم ولاریما هدشدح ییهجرب بحاص یرو نایفس

 تافو هدنشاب 17 هدنش را ۰ . رویا دیس

 . ردشعا

 (ینالک هّلا دبع نب 4 شا 9 ۱

 لو دی نسایغ یف يا جا دایر و

 اک اشن ۳ شک هدادش ند هدا هدننامز كن درمم

 «هلیسح یسهعساو تامولعم یک هد رع رابخاو یر

 یهربثک دناوف :یدیتشلوا نوح وقت كن مصع یایدا

 « ردا ونلاباتک» نالوا ر نددلح ۱ ع و عماج

 قلخ باتک» و « لیالاباتک » .« قرفلاباتک » هلا

 . ردیف وه ك «ناسنالا

Eبوقعب یا نب دع ) | ¿  
 ا ا

 بول وا ندنک ولم ن سه قب نروس تم وکح هد

A 3هدننامز كلا وا  AAفا رارف ۰۱۶  

 «هنحاص هطان ع نالوا ند رجا قب هدنح رات ۷ ۵ ۰

 .یدیشعا الا هنکلم نایتسرخ كنهلیطسق هدعب و

 یشراقهلاس وا هللادبع ن رع ريزو هدنحم را ۳

 یهوتعم رعوبا یردارب «هلایصع

 رد و ندن رک دا لوبق ینو یلاجر نرم قب «هد

 0 «ںونرہتک ندا یهجر بحاص هيلا یوم

 هسیا شا سالجا

 دک دار واس تموکح هنس شب .ودشع و ون وا هتجم

 یکه دتل ود روما هرادا كهللادبع ن رگ ریزو «ه رکص

 رزو .هلکع ا تس یناتق ‹ك رهیمهکح ییدادبتسا

 یا «قرهنارواط قیاچ اهد «هج دا سح یو

 .ردشعا فالتا «هلتخادنا هبویق رب

 نفسم دک | یتسارمی نایز وا
 یسیناب كنهروکذم تلودو ندنک ولم نسارمغی ینب نر

 ۷۰۳ «بولوا یورو كنايز ن نسارمغب نالوا
 سولح هع «هخرزوا یافو تنیرد «هددنخ رات



 و با

 بوفقعی نب فسوپ ند یب هدهرصواو ؛شخا
 دادتما مرصاحم و ءندنفیدلوا شا هرصاحم ناسلت
 شک هتتسهجنرد قلوا فلت ندقلج لاها ؛بودا

 یدیفحو ینافو كوقعب ن یسو هیلاراشم «نکیا
 ؛شفلوا هداعا تااسمو ملص «هلیسولج كتبا وبا
 عبا هن یب «كرهدىا رود ینتکلم نایز واو

 «هرکص ندکد تبا نکست یلئابق ضعي نالوا شملوا

 ga IL E a را ۷

 ردا غ وج

 ِ اب 7 ۱ ینسارمغب نابز وبا

 ت بول وا بوم هر را اه نسا ربغب د جد

 «ضبق ندنفرط نانع وبا ندن رم یب ثبات وا

 هجرت بحاص «تقو شدوا لتق رارب لدالوأو
 هل رول وک هاصقا برغم ندنفرط نانع وبا هیلا راشم

 «هرص ندننافو كنانع واو ءسح هنهعلق رب «كر

 ود نسا رب قب اصحم «ندنف رط ماس وا یردارب

 هوح وا یسهدازع نالوا شا ایحا ند ین

 نایزواو ؛شفلوا هیلخ لس ءهرزوا كا تفلاخحم

 -هرص یلاح هجرت كوج وا «بولک هنیراتهح ناسات

 دنا راه وام قوحر «هرزوا یمیدنلوا ناپ هدنس

 وبا «هدهسیا شلوا بولغم هاکو بلاغ هاک «كر
 اهد هعفد ییا رب .ندنکیدمهدا هبلغ ًايعطق هوج

 نیم ینب یکهداصقا برغمو صفح یب یکهدسن وت

 ؛شغا قاغا هلیلابق ربرب ضعیو الا هنیرانادناخ

 هجاق هنبرلفرط سنوت «بولوا بولغم لک تیاهنو
 ۷۷ VAS تاعوقوو .ردشل وا دیدی «قر

 .ردشعا نایرح هدنسهرآ یرلج رات

 .وج یا ن دچ)

 نسا رب: ینب (سوم

 لوج وبا یا هلا ا «بولوا ندنایز ی

 هش راغوا کم هدا یر بول وا یلغوا

0 

 هریدلاق هبارهو «ندنشدمروط تحار هداروا <

 ا فاع هداروا ر

 | ینسارمغپ نایز وبا

 ۔هسیدیشم رب و ین هد هتسد لا « ۵ د ه رص ید

 هدعب .یدیشمریدن] و هدښ

 «تقفو یکیدشا 4 راع هل ردب نیفشات وا یردارب

 كنيفشات وا «قرهلآ فرط ندنرد هجرت بحاص

 هنرزوا كوب .یدیشعا لتف ینایز وا رکید لغوا

 كنبردپ «قرهسلوا بصن هربارزح ندنفرط یردب

 و با ۷۳۰
  شالوا ا رظ اق اع ىب «هدننافو
 .هتس زوقط ا2 0 0 اندرا ۷۹۲ و
 هلن ولغم هاک تیبلاغ هاکو «كرهدا ه رام هاب ردارب
 س .ردسشقیا تافو هدروک ذم ران كرهربک رع
 هدناسلن هعفد ییا ید نایز ونا رب رکید ندهلالس و

 ۱ .ردشم روس مکح تدم ررب

 ها (سوا ن ااش ا
 E ۱ یراصنا دیر وبا

 .یدا ربظنب هدسارعو رداونظفح و هدتغل صوص ا

 ۲۱۰ و :شقیا تان هداروا ؛توغوط هدهرصب
 .ردشعبا تافو «قرهلوا بيرق هنشاپ زو «هدنګ رات

 باتک» ««تابللاق باتک» :ردینآ هحور ینافیلأت
 قلخ باتک » «لبالا باتک » ۰« سّرملاو سوقلا

 باتک» «« هایلاباتک» « رطلاباتک

 «دیننتلا و عمطاباتک» :« رداونلا باتک» ««تاغللا

 باتك» ««برعلا تاش ویب باتک» ««نمالاباترک»

 - ولا باتک» ««بیضقلا باكو: «٠ ةرملا فرفع

 6 ناسالا

 ««تلعفا و تو باتک» ««ق رفلا با

 باثک» <« ةملا باتک» ««ءامسالا بيرغ باتک»

 ک» <« شوخ ۰ 5

Soak 
 «ماما بوم ونا»] 5 ۰

 2 ۱ ماما 4 دیر وا

 اشم ۱

 ا ءاهقف ریه ىو دیر ا

 شلوا لوغشم TEY ع هددادغ «بولوا

 هدنګ رات ۳۷١ ا رواج E رو

 . ردششا تاف و

 فر ردنم ن نيف ۷ ۱ ناسا ا زنم ۲ ۳ ةح 1 ۰

 ترضح «بول وان دنیعب ات 8

 ۔وم هلا بلاط یبا ن لع ترضحو نافع ن ناّمع

 لق هفیرش ثیداحا ندمارک اص یک یرمشالایم
 وا نیک ای ہد ٥ ردا

 . ردشعا تافو مدح را ۰ «بول

 . ردقو وم هدشاور . ردشعا

 نیا هارا)|

 -ولم ب ۳ (ییع | 4
 عیسو هدابز لا یابملاراشم تلود «بولوا ندنک

 . ردیلغوا كنسطاوبا هجربلا فلاس ندیا میظعت و

 - رط نانع وا یردارب نک هنیرب هدننافو كنب رد

 هدلدنا رار هلا لصفلا وا یردارب د
A 

 ندنف



 ت ۳۹

 یحاص هطانغ لضفلاوا .یدیشفل وا الحا هبهطانغ
 نایصع هنبردارب هلی وشت كجا اوا ندرجا تب
 ؛شفلوا لتقو ذخا ندنفرط نانع وا «هدهسيآ شعا

 وبا هدنح رات ۷۲۰ .یدیشلاق هدهطان غ ماس واو

 بەجر بحاص تلود نایعا «هلکعا تافو نانع

 شع تافو هوا یدهسا رلشغا توعد هشک ارم

 دج نانلوب یکاح هطانغ هنر كحاحح ا وا نالوا
 ؛ رلشلوا عنام ناوضر یریزو ندیاتل ود ءرادا لصاو
 اجلا هنکلم نایتسرخ كنهلاتشق ملاس وبا تج آو

 هنلحاساق رفآ هلطارش ضعب ندنفرط كنوا «كرەدىا

 هلتکوش لاک «بودیا طبض یتثوروم كلمو ؛شلریک
 | یودلخنا روپشم خروم .ردشمالشاب هکمروس مکح
 طاقساندتموکح ءیک ینیدلوا شا نییعت هنتاتک رس
 یا ن دت نایبلاش ۲ یکاح هطانرع نالوا شلدا

 نا ندلاناسل زي تیدا.یعاخ بیوو یاسا
 میطعت ك رهدیا بلج هبرغم هدنح را ۷۱۱ یمطخ

 هدقعشا عواه راز رب هدناسلت .ردشعا انتعا هن راپفرت و

 هن رلهعزانم كنايزواو یرللغوا هلا وج وبا نالوا

 یایز وا یشراق هوج وبا ایرٹکا «بوشی راق د

 - اقلا كنار ضعب هد ۷۱۲ تیابن .ردشا مازا
 بولغمیسیدنک «قرهنلوا تعب هنیفشات یردارب هل |

 سرف هدنتفالخ نامز كاطخ

 نادناموقهدرابرس ضعب نالوا قوس هرافرط راسو
 كنافع ترضح «بولوا ندنندهاجم ناعجش شلو

 . ردشغا تافو هدنتفالخ نامز

 دار كن ربت هر واخ هدهرن تا

 كارو 0 ا | یارس وبا
 هبصق كج وکر عقاو هدنلحاس عاص لرواخ و لوص

 كن ربش )٤1۲٤511۳( ایسیق رق کسا «بولوا

 هنسهدام « ایسیقرق» ] .ردعقاو هدنرزوا یرهارخ

 [ .هل روي تعجارم
 هنس هدام « نادج ۷ سصذ ۱

 [ .هل روی تعجارم | ارسلا 8

 | ىرجشلا نا تاداعسلا وبا
 ۔افرش رولوا ین هنسح ماما ترضح یلسن (یلع نب

 فیرش)

۷۳۱ 

 | هللا هبه

 و با

 ےب .یدا یحاص یلوط دب ہد رع راعشاو رابخاو

 لکو هنب رد هد هی وڪ قلءرآ ر بول وا ناسللا

 اتم هدن راتبب هلا انیکح نا .یدیشلوا نییلاطلابیقن

 هد ۵ 6 ۲ «بوغوط هدنح را ٤٥۰ .یدیاراو یرلتسف

 یسهدیفم تافینصت قوح ر .ردشا تافو هددادغب

 نونف ةفاک هلیاونع « ییامالا» یو كا «بولوا

 (دیلقت هنیرثا كما وبا .ردیرثا نالوا عماج یبدا
 فو و . ردشقامج یخدباتکرب هلن ونع «هساج»

 نیا «یاتکر هلیاونع «هانعم فلتخاو هطفل ققناام»

 هاتک یلناونع «یکوللا فیرصتلا»و ه « عمل » كنينج

 هاشخ نیا . رد را و ید یران آضم راس و یخرش ررب

 . ردشم زاب هد هدر ر لناونع « راصتال » یشراق

 : ردندهلج وا هعطق وش «بولوا سلس یراعشا

 دوهش عومدلاو فاخ دجولا له
 دوجح "هاشول لوق بذکم لهو

 اکیلاب كنووس نف قم یحو
 دل ءاكيلل ادح دح دقو

 ناسالم ناسا ] یزا دمس وب
 ندنسیدنک الع یک یدادغ بیطخ تولوا ندهل

Eهوا امزاب راب وه و  
 ۱ . ردشقع | تافو هدنخم رات

 ریهاشم (یللع نادج)

 - وا نداداو 0 ییامرک دعس وا

 دادغب هدنحګ رات 4۷۸ .یدنا هدا ز لیم هوعه «بول

 . ردشعا تافو هد

 «بولوا قوس هدننا ید كنيق ولس هاشکلم ناطلس

 هر لکم رب هنب رزوا یربق كنهفينح وبا مظعا ماما

 ی دع كالا فرش )

 (یمزراوخ روصنم

 نوعا رلیفنح هنن جد هدو مو هسر ادم رب هر زوا

 هدنش را 4۹6 یافو .ردشعاران هسردم رب رکید
 ندا عقاو

 ربهاشم (دع ن ییع) ام ۹ |

 - وا ندایداو باتک یار 9

 ۔رونل و هدنت اتک تمدخ كن ب ون لآ هددادغب «بول

 لناونع « ییاملا روثنلا » هذمان كندل ودلاءامو «ید
| 2 

 ردهدنکح یر ك« هساج ) 4 «ردشم زاب یاتک |

 لزوک ید یراعشا . ردشعا تافو هدنخ را ۶۱ ۱ تغلو وحم بول وا ندنسادا ربهاشم دلدادغب و ند

a 



 و با
 2 ردوش لطم كنسهدیصق 8 روهشم «بول وا

 ایل اجا له دادغب یف لیلخ

 ایلاب دهعلاادغ ما ىلثم دهعلا ىلع

 تر نجرلا دیع )
 ربیهاشع (نونام

 | یرویاسین دعس وا

 .ردفورعم هلکغ د (یلوتسم) «بول وا ندهیعفاش ءاهقف

 هد ۷ ۸و «شعوط هدرواسب هدنخح را ۷

 قاخا وا

 یداتسا هدهقف .یدشلوا یسردم هیماظن هسردم

 هت هنناتک « ةنابالا» كنار وغ نجرلادبع م الا وبا

 فیت باتکرب هلیناونع « دن ابالادَمت » قلوا

 هرکصند زا ریش . ردشعا تاقو هد دا دغب

 ضن رف . ردشمامهل وا قذوم هنلاکا «هد۵سا شا

 . رد راو نبات ررب ید راد هلوصاو فالح و

 tT ر | یرواسپ دعس ولا ن دم نیدلا یم

LSEاع ماما 0 یا وا ند ماهر  
 وا لوغشم هلسرد هدرواسیو نشا ذنناندیل

 ةیلط ندفرط ره «هلیبسح یسهعیاش تربش «بول
 رو اس . یدیشغل و هدقع الی وط هنس ردن ةقلح مولع

 سردم هدنس (هیماظن) ةاره هدع و هدنس (هیماظن)

 یرارومشم دا ؛بولوا قلات حاغر .یدشلوا
 لئاسم ف فاصتنالا » هلا « طیسولاحرش ىف طیصلا»

 .ردب رتا لناونع « قاللا

 . ردشلوا دېش هد 4۸ «بوغوط هدنخ رات ۰

 .رد راو ید ی رعش

 خش هلا
 7 درس3 و هدنتلابا ۳ ی 2

 نالوایانمه هدنس ع بت ونح هزم ولیک ۰ د كن رهش

 «بول وا دیصق كح و ک 2 عفا و ۳ دل سید 2

 . رد راو یسلاها 0 )۳۰۰

 : دنفا دجا )
 4 ی تر یدامع دوعسلاوبا

 نشش هد رود هیامع هيلع تلود

 زاساب لاک بولوا

 لس ناظلس و ناهلس ناطلس دع .ردازس هش

 تلود بول وا مالسالا حر یر اتم 3۳ ۶

 و نوا كرلندبأ زارحا ا ماقم و هداہلأ راشم

 دبداع که ات کا لصانع یردب

 لویاتسا هدنح را ۸٩۲۰ یسیدنک بول وا ندن

 ند 6

 رك همها یرظن هقش ندهدا

 5 ت ۳

 . ردیسیجج

 رهش

۷۳۲ 

 ۱ ادتاو و هدنس 4 رق سر دم عقاو هدن راوح

 ۰ ىس داملا ق وف ییبط دا دما «ك رهدا لیصح ندن رد

 اف ی
 0" ۳ تب ۱

 دن زاب ناطاس نامز هاشداپ یترهش هدنامز زا ءس

 «فیطلتو بالج ءهلغملوا یعومم كنب رلتضح ىلا

 ىا ا شاعم ها ۳۲۰ یوو

 هجن '«كرەدبا سرادم رود هلدصقم لیصحت لاکا

 فا ماود هنس رد كنهدا زد م ندالع لوعف نامز

 ندقدل والصاو هب هیلاع ۀج رد هد هي داو هیعرش مواع

 ربار هلغلوا داماد ههداز دوم هيلاراشم مو کت

 مالسالارحیش هدنخش را ٩۲۲ .یدیشغا لوخد هقبرط

 وا نییعت هتکلسردم یرغنک ندنفرط هداز اشا لاک
 مقاو هدلوک هنا هدعب .بویمهدیک «هده سيا شل

 اشا دوو شات دواد هدنداعس رد و اشا قا

 دم هب اطاس ناک هدهسورپ هد ۴۲٩و «هنب را هس ردم

 بصن هنر ندهیاش سرادم هد ٩۳ ٤و «هنسهسر

 لوباتسا هرکص هنسرو هسور هد۳٩ ٩ «قرهنلوا

 وا یرکسعیضاق لپامور هدنحش ران ۹4 ٤و «یسیضاق
 هتکشم ماقم هدنابعش یسهنس ٩۵۲ تیام «بول

 هلیق ال ییاوتف روا ییایب هنس زون وا .ردشفل وا عیفر

 یسهنس ٩۸۲ «هرکص ندکدتا هرادا نسحو تیور

 ینیدل وا هدنشاب ۷ «ینوک یجعشب تكنسال والایداج

 ان هدنراوج پونا ترضح «بودا لاح را .هدلاح

 .ردشغل وا نفد هدنسهحاس بتکم یرلقدل وا شبا

 ینیدلوا یحاص یلوط دب هدمولع راسو ریسفتو هقف

 ییع لا ريظنب ید هددی ع تایدا « یک

 يلسلالقعلا داشرا » . رد راو ید یشاصقو راعشا
 فیش رفت ی لاو « میظعلانآرلایازم ىلا
 یرلتمضح ناهلس ناطلس هدنخح را ٩۷ ۲ .ردشم زای

 ر وک ن وادا ییمق نالوا شعب تفرش ریش و

 ندا ۲۰۰ ؛بولوا نونم هلیسهدایز «هدن رکد

 هنس رب و فر هجا ۵۰۰ یتاصصحم نالوا ترابع

 ملا غالبا هوتا ۱۰۰ هی وا لّکا باتک هرکص

 .یدرافشقنا فیطات هدنروص هداعلا قوف ینیرایدنک
 ليمان « دوعسلا یا "یواتف » هقش ندلیلح را و

 اد هروس 416 فاشک» «یسواتف رومشم فورعم

 هنمس « عویبلا باتک » كن « هباده »و ؛یسهیشاح

 یراعشا کر و یسرافو یییع
 یروهفشم لا كنسي ع راعشا «بولوا

 
 .رد راو یهیشاح

 قو
 : رد وش یلطم هک « ردیس «هیمش ه دیص )

 هد

4 
۲ 
1 

۲ 



 . رد دیقح

 و با

 ماو بلسطم یهلس دعبا
 ماقمو فقوم اهارذ نودو

 هدنس ه رق رب كنالفس یصع هدن رلخ رات ۱۲ ۵ بول

 دغ هدلاح یرلقدل وا رم تاغ ییواو ٌ؛شع وط

 ةسردم) نالوا شلدا سیسأت ندنفرط اشا ىلع

 ۔ارفو هیئرم قوجرب .یدیشا لیصحع لاکا هد(هیلک
 هدنقح یصن هنکلیلاو رصد كناشا ديوس و یرهیق

 نګ راد تكناشاب ىلع دع . رد راو ی رله دیصق ضعي

 كي نواو « هيفلا» رب هدنز رط هعبس تاقلعم نعضتم

 نررخأتم كرصم
 - وا ندنسا رعشس

 . ردشعا مظن ید هدیصق رب بکس  ندتیب

 ادیعس وبا
 1 و : 1 یزحطصا دعس وا

 و تعجارم هی دام « يا هو
 هاج هل لود ۳

 ا ا ۱ یدنفا دیش وا
 هدن راتنطاس نامز عیار دع ناطلس و میهاربا ناطلس

 ع ومملاثیح نمو «شلوا مالسسالا میس هعفد چ وا

 .ردشعا زارحا ییلاع ماقم و هدایز ندهنس شب

 مالسالایش هنیو یلغوا كنیدنفا دعسا دم مالسالارحیش
 كنیدنفا ندلادعس هحاوخ یحاص « جدا وتلاج ا »و

 «بوغوط هدل وب اتسا هدنسهنس ۳

 ءلاکالادعبا یولع نالوا داتعم لیصح هدرقکلم
 هد ۲۲ ماش هد ۱۰۳۰ «بولوا لخاد هشرط

 لوبناتسا هد۲ و رسوا تسذ هب رت را و دوو
 دل وا یسیضاق لوبناتسا ایا" هد ۲۱ .بولوا یسیضاق

 لیا مور هد ۳۹و «یلوطا [ هد ۳۸ .هرکص ندق

 ندقدلاق لوزعم تدم یلیخ ریو ؛شلوا یرکسعیضاق
 تخشع ماقم هدنسهدعقلایذ یسهنس ۱۰۵۳ «هرکص

 دنسم هنس ۲ هعفد وب . ردشغت وا عیفرت هب هیع السا

 وا لزع هدنخ رات ۱۰۵ ۵ «هرکص ندقدلاق هدنځشم

 ؛شلوا مالسالارجش انا هدنناضمر ۱۰۰۲ «قرهنل
 ؛ییالوط ندنسهشال ربغ تکرح رب «هرکص هنس رو

 E «بونلوا لزع هنن رز وا ناک ولغ كالع

 راک هن دنسم هیمالسا تحشم A هدن رقص یسهنس

 یسهنس ۱۰۷۱6۵ .ردشل

 هل رلیهاپس نالوا شا نایصع هلیتکرح وس كناشا«

 خد كلەجرت بحاص ربارب ها اشا ریشبا رلیرچگب

 ريشا مظعاردص ه دنیحر

YY 

 | ییراقاوق

 و با

 دبلط ینیرلمادعا «هرکص ندکد تبا اغ

 نامرف هن رامادعا یخد تتسکیا «ندن رک دا وا زا

 وا «بوتلوا مادعا اشا ریشیا «هددهسیا شبقیح

 طسسوت كنهداز لربز فارشالا بیقن یدنفا دیعس

 ویک نالوا ینل هب رآو : شلت رود ندمادعا هلیتعافش و

 :یدشل وا رومأم هتماقا هدیل

 یسهعقو یسهنس ۱۰۹۹ هدعب ءنونل وا هدعاسم هند

 ابقاعتم «هدهسیا شفل وا دیعبت هبلوبیلک هني هنیرزوا

 .وع هبداعسرد قلهرآرب

 -ه دعقل | یذ یبهنس ۱۲۰۷ ۲ و ؛ شغل وا هدعاسم هنند وع

 نصب . زدشغ وا نفد هدب ویا «بودا تاقف و هدنس
 5 ی افمسر) هد رعش . رد راو یسهب عو هک رپ راعسا

 . رویدنا صلح

 A یسلاب دعس وا
EEبول وا ندارعش ریه  

 . ردشقعا تافو هد ۵۵۷ و ءشلعوط هدنخ را 6
 هددادقب هدننامز كېللا دش رسم ندهیسابع یافلخ

 عاونا راسو وهو حدم «بونل وب هدب رکسع كالس
 یورو كهاشکلم هدع .یدیشل وب ترپش هلی راعشا

 هقیلخ «هدلاح ینیدلوا شا نابشا «د وعسم ناطلس
 هرداصم یکالما .ندنغید) وا شا وه یقتقم

 شو اوا ولت
 نمر وکی راز وک «هدنغیدقیح ندنغلکا رق كنادن زو 6

 تافو هداروا هرکصهنس چ وا «هلتی علص وم «بولوا

 :ردندن راعشا لج هعطقوش .ردشما
 "هوالگاب "هرارلا جزع اقذام اقدص رذحا

 "هوادعلل هقادصلا ما يا كيلع بونذلا یصح

 «قوق رب رهاظ »]
 .تعحارم ودام

| 

 را

 | قوق

 < یا نمژلادبع نب دیعس وا
 «بولوا یدبع یوو لغوا كتشنسولادبع ندر

 هنکلیلا و هقلامو ارضح هریزج و هتبس هدننايح كنيردب

 هطانعو ؛شّما ذاخا رقم ییهقلام هل ففل وا بصن

 یکلم ینوتل رد نب نوهم ند نیلم نانلو یکاح

 هلکعا ملست هیهجرت بحاص هلیساضر یدنک

 كن اس رخ ایناپسا «بوترآ یتوق كدیعس وبا
 شا طبضو هرصاحم ید یبه رم نالوا شعشود هنیلا

 قأعلا اکوا كرك هلسنوقلآ یرادمح هلاتشق كركو
 ن مهاراو شیب درم نبا هجرتلا فلاس نالوا شنا



 و با

 یسیدنک تیام .یدیضعناغوا تقو لیخ هلکشش

 2 زوو هاو ر «بولوا قولات مر ترش

 ندنف رط یردب «ندنغدل وا راجود ید هنتلع ماذح

 بوقعی وا یردارب ب وای راقیح لد لو

 ریکلد ییالوط ندنو یسیدنک یدهسیا شفلوا بصن

 ندنف رط یردارب هرکص ندننافو تك رد وو

 رار هلا صفح وبا ۍردارب رکیدو «بلج هشک ارم
 و .یدیشفلوا مازعا ههبط رق نوچلکتت كشن درم
 بصن هنکیلاو هطان رغ «هرکص ندقدلوا قفوم هد رفس

 . ردشغ | ثافو هداروا هدنشرات ۵۷۱ «یونلوا

 | یشاش بیک نی دیعس وا
 .ردیفل وم كاتک یناونع «ریکلادنسلا» «بولوا

 :ردشخا تافو هدر ۵

 ریهاشم

 ندنبن دم

 ۳ 7 یضاق) ۱ یواضم دعس وا
 ؟بولوا ندنیح

 ییرخنو لمرض ندنف رط وکاله ك داد ندلاع ا

 «عراوتلا ماظن » یواح یتاعوقو نالوا لدهنامز

 ار دهم ناب خراب رب هل ا ونع

 هرکص ند هبروع هلالس ناخ كنعشس وا

 تموکح هد رېل ا ءار وام ۰ ۰

۰ ۰ 4 

 ها تا هاش تل وا ا کورو کس دم لود
 كناخ جیرکب یرد هدرا ٩۳٩ .ردیوروت
 تموکح هنس ترد «بودا س ولج «دنن رزوا یافو

 . ردشا تافو هد ٩۳۹ ۰هرکص ندک دشا

 نا س اِ
 ۱ نام نا دیس ونا

 هدنارا الت رس ۰ ۰ ٠

 راد دخ SE ناي ایا نرو س تم وکح

 بول وا یسبح ز وقط ص ند وک ھ یعب یربخا

 كنهدن ادخ ر E A نالوا ویالا یسیلصا مس

 نازاغ نالوا لسو یردارب كثواو یردپ .ردیلغوا
 دعس وا «ند رلذدل وا ش تا لوبذ السا ند اب

 ثنب رد «هدنګ ران ۷۱1٨١ و ؛شعوط و مر تا ند

 هت «هدلاح یدل وا ه دنشاب ۷۱۳ دن رزوا یاف و

 نابوح ربما یروما ر دمو رب زو .ردشعا سواح

 یحاص مزراوخ نالوا نشت ریکنح هن بول وا

 ییاسارخ اع تفو یوح 2 ها | لويس

 یشاط روج لغواو ؛شم را روق ندنطبص د كن وا

 «ڭرەدىا هر

۷۳ 
 را

 ۱ 3 ندنتل ود ییم را یک ۵ دیس «ك رهردن وک هب یل وطا |

 نایوج را دوس وا دعب «یدیشعا طبض رارب قوج
 عماج» هدننامز كيوب .ردشغا لتق ینلغوا زوقط هلیا

 شم زاپ ین رات كننادناخ ریکتح هل یما «عراولا

 .ردشملوا مادعا ید هللا لضف هلودلادیشر نالوا

 ۷ ۳٩ هرکص ندکدروس تموکح هنس ٩ دیعس وبا

 ینیدل وا شا سپسأت كنیرد «بودبا تافو هدنخم رات
 هلغمالاف ینراو كنو .ردشف وا نفد هدن رپث هيب اطلس

 ۔|ےعوا هلی راربرب اسا ضءب بوسنم اک ریکاح

 ندک دا ماود لاح رب قیش راق ردق هنس یللا «قرهش

 . ردشعا جورخ كنلروع و رکص

 - دنا (كلام نب دعس) ۱

 یردب «بولوا ند )
 هدننساعدحاو «یدیا ند هب اخ د نانس 1 كلام

 .یدشلوا دیش

 مدع كننس «هدهسدشلوا یبنم هتم نع هنسارع دحا

 ر

 یردخ كعس وا

 ا ییدلوا هدنساب ۱۳ دیعس وا

 رخف ترویج هدع و ؛شلروب هداعا هلیس هدعاسه

 هدازرع ییا نوا هدنراهینس تف 2 مدنفا تاشاک

 - ریدنک «بولوا ندنساهقفو ابع كنها .ردشفل و

 . ردشعا لاح را هدنګ رات ۷ هدتاور ر رکیدو ۳1 ۱

 عماج هب رعق هدنلخاد یارسناوا هدنداعسرد یدقرم

 .هساراو تیاور ر رباد هنفیدنلو هدنسلوح ووش

 :ردک د تشم هڪ رات ید

 راک سم ی ها ر

 راز وس خا ۱ دارخ دعس وا

 یطقس PL IL نونلاوذو «شماشایهد دادغب

 ۳ .ردشعا تبع هلح اشم مظاعا یک یفاح سل

 لاح را هدا رات ۳۷۲۷ . رد وح ید ده زژ لاوذا و

 ا

 ریهاشم (رشایان) 2 ۱ ۳
 5 9 9 كم ۱
 ند هيف وص اشم هلا لاصق لمس وب

 ل-ضفلا واو شا تأشنو دلوت هدهنېم «بولوا

 .ردشمیا تشرطو فوصت ذخا ندیسخرس نامل

 قلعتم هفوصتو دهز بول وا روهشم یقانم و تاماقم

 ۱ ۱ ۱ ۶۰۱ .ردراو ید یایعور ضه
 . ردشٌمیا

 E 4 ۱ وا (یاتخت مار ن نسح) سو ی



 و با

 (باذح) ناک هدنلحاس سراف رع «بولوا یدحوم
 ؛شقبک هن ردع. «یرهنلواقن نداروا «نکیا ندنسیلاها

 سشن ییبهذم هدننامز كپللاب دضتعم هفیلخ دا و

 ندکد رب هلا یتیرلنهج فیطقو اسحاو یے ا
 ییارسا نکهنیلاو ؛شمالشاب هدیدج ینیهرصب .هرکص

 .یدیشع وقروق هلیسهدایز قلخ «ندنکیدسا مادعا _
 یهرس چاق رب نایردنوک هنلیکت ندتفالخ ماقم
 ردنقم و هدنخ را ۳۲۰۱ هرکس ندک دشا بولغم

 لتق ندنفرط یسلوک رب هدشتفالخ نامز كېللاب
 . ردشغل وا

 ات
 EPEAT ۲۱| یرولق دیعس وبا

 - 4ب رق (هب رولق) هدن را وح دادغب .رد روپشم یقانمو

 تاقو هدار وا هد زات ۷ ۵۷ و

 هيف وص م

 ؛ شماشا هدس

EEE 
  ۳,۰هاشنا ربما د ازم

 کا ار
 هفیطلل ادبع لغوا هدنتیعم "كپلاراشم «بولوا بوسنم

 ترخا ندنفرط كم لوا «هغلوا شعلا هب رام یشراق

 هرکص ندنناف و كکی غل وا و ؛شغلوا لوبق هنفلدالوا

  ۵ 3۔دبعازرم یورو كروع ن ح رهاش دنګ را

 اروامو ؛شقنا سولج هددنقرعس ء4ا ل یبللا
 طبض قارعو ناتسیس «لباک .هزرع «ناسارخ لا

 هرکص ندکدروشس تنطلس هنس ۱۷ فا ۸۷۳

 ناجبرذآو رکب راید هدشنندودح غاب هرق هدنحم رات

 .ردشفلوا لتق ندنفرط نسح نوزوا یسیلاو
  ۰توقع ن ناعع

e ۱ ی. دیعس وا 

 هجزلا فاس «بولوا ندنک ولم نرم ینب نروس
 كعيرلاوا هجزنلا قباس .ردرد كنم نسل اوا
 و ؛شقیا سولح هدنحرا ۷۱۰ «هنرزوا یافو

  ۰هدنخم رات ۷۳۱ «هرکص ندکدروس تموکح هنس

 روهظ هدنکلام هدنتنطس ثدم

 ناسمو «شمربدصاب یراداسفضعب نالوا شعیا

 (رخاوم .هددسیا شتیا هب راح ها وج وا یک اح

 لعوا لغواو «رارف هن اسم شیعی ءاقبلاونا یردارب

 .ردشعیا نایصع هدساف

 ردشیا تافو

Ke 

EET ف“ 

 .ارغب تبات ا ا

۷۵ 

۱ 
۱ ۱ ۱ 

۱ 

 یسهدازع لنمدنفا (علص) تا تر زا

 و با

 I ۱ ثراح ن ناس وا ثراح نه رخ 5 و

۱ ۳ 
 «نکیا ندنساق دصا كنرح لوا هوبنلالبق .بول

 یدهسیا شلوا ندنساصح زسا هدنروهظ كوپ

 ونک هدر تلاعد نو ی

 ندیهانپتلاسر بناج هکردق هنرهو ؛شقیا مالسا
 یرفعح لغوا ءهدهسیا شماهل وا تینما هنمالسا

 یکهسا نقیا لوبق قب هلاو» «قرهبوط ندشلا

 ندقل زسوصو ندقلحآ «بودیک هب هبداب ربارب هلمع وا

 لوبق .هنرزوا یسد « زکج هورو ردق هب هجا وا

 هنسهرص باحا یالضف مالسالادع .یدیشلروپ

 هداعلاقوفو «شفلو رضاح هدنسارع نینح «بوک

 ۲۰ یروک هنایاور عا .یدیشقیا داپنحاو ترعغ

 .ردشّتیا تافو هدنح رات

 نم برح نی رخ
 سعت دبع ن

 «بولوا ندشیرق یاسر (یصق نب فانم دبع ن
 هلالوسر ترشح .یدنا لوغشم هل راحش مالسالالبق

 یموصخو ضغب هداعلاقوف یثراق هزمدنفا (علص

 | برح ن نایفس وا
 . هیما

 بولغم كشيرف
 ترعه .«هلکعا نم هنکح هیعا لسغ هلآ ینماقتنا

 یجنکیا تك هب وب
 ةن دم هلا ه وع مخاط رب یسەنس

 ینیراامرخ كلحم نلنید (ضیرع) « بود یک دهر ونم
 دیش یشادقرآ ر هلا یراصنا دبعمو «قارحا

 لخدم یلک كنايفس وبا ید هدنسارع دحا .یدیشعا

 لیسغ) ند هات هیت واعم كدوسا ن دادش «بولوا

 دیش یرماع ییا نآ هلطنخ فورعم هلیعسا (هکناللا

 هنت كندمرکم هکم تموصخو دانع و .ردشعا

 هجیالک آ یتغح هنل وا ف كل هکم بوداماود نیکد

 جاوزا ادا «نولک هنینم ومرکسعم نوجا دهع د دج

 هب ( هبیبح ما) یربق نانلو ندیللا لوسر هرهطم
 لویف طشو الا راشم) «هدهسیا شا تعجارم
 توست ا تاتیو فا تری یک ییدعا

 زنا درو وا نیا واوا نامر وب لطفا
 دز باطح نب رع تضح زکلای بوزیو باوج

 كبلا راشمو ؛شعا دعو طس
 نانحت یدکدل رو وک هب یهانبتلاسر روطح هلیطس و

 هدپللا لوسر



 و با

 تربوح «هدهسا شبا لوبق یالوق یسادح و كقح

 قحاو شم مس وک ددر , راس ییتلاسر ل ربیعی

 هن رژ وا نیو و د در كسابع ترضح ال وسر ۴ع

 هک 2 هلساف یسدنک :یدیشرک تداهش

 زایتما رب ن

 را دنا اهلا دس هناخ كنسی دنکت رفح لوا و ؛ینتسیا

 .یدیشم رویب ربشدب یتسیدنک هل زایتما یرللوا نیما
 هکعا توعد هیلسن و مالسا قلخ هدنندوع هبهکم

 «دنه یسهحوز «هحالشاب

 دیدن ترصح «ندنعید) وا مدآ ۳ هاحو

 هللالوسر ترضح

 هروهشم هلیتموصخ و ضغب نالوا یشراق همالسا ندو
 بلا لآ یا» :قرهنوط ندنلاقص كنسهح و «یدیا

 .یدیشمالشاب هغمضاب هد «!4 ریدلوایرایتخ |ق جاو

 ا تاب کیم نو اک اتو
 هدهب راغویو ؛شقل و رضاح هدنسا ع یئاط بوک

 ا ترضحو ؛ شلاق مشک «بوا وا روک یزوک رب

 كومرپ عقاو هد را ۱۳ هدتفالخ نامز ك رکب

 نوتتس «بولیراقرح ید یزوک روا هدنسهعقو

 هاست نامر تام تریخ تار .یدا شلوا یعا

 «هدلاح ینیدلوا هدنشاي ۸۸ «هدنخ را ۳۱ هدنتف

 رز دعا تاقو

 ! | ناطلس وبا
 تددح كک ولم ضعي و « شبا تأشنو دل وت هد هطان ع

 هدنناتک

 : ردندنسهشار راعشا "هلج تی ییا وش .یدمهللوا

 تسلدنا (لع نب زبزعلا دبع

 بول واندن اتکوا رعس ره اشد

 سرم سد هننافوو تدالو را . ردشمل و

 قطش عمادلاو قشعی بلقلا
 قطنم وضع لکف هاقخلا حرب

 یوا نم نکا ام مکا تنک نا

 قدصم مارفلاق قول ,بوعشف

 (یمورحم دسالادبع ن هلادبع)

 نشافصا شک همالسا لوا كا موس یا
 هاب | لس ما یسهحوز «بولوا ندشیرق دالواو

 .یدیشع.ا ترجمه هه روم ةنیدم هدعبو هشدح «ریارب
 و «بولوا ندرلندا ترعه لوا كا ههرونم دیدم

 ترضح وا عقاو لوا هنس رب ندتعیب قرعه

 مص) هل لوس ر

 كنهزج ترضح .یدیشقار لیکو هدهرونم دم

 یضاح هدنرازرع دنحاو ردب .یدنا لماح یتساول

 رخ وم كنهرایو ؛شلهراب هدنساغ دحا ؛بوتلوت

 نیس نك هدنشاوع مارهتشعا سدنفا (

 و با ۷۳۹

 e اا یس دنس

 كن i EE ا ۱ وا

 «بول وا ىلغوا كفوع ن نجرلا ۰

 .یدنا لند هعیس هاهقف هروک هشاور رو ندنیه ات راک

 NE یحرلادبع ن رکب وبا هر كنو یرلضم

 های ءهلفملوا ٿاذ زب قو ومو ماع هود رشا

 هه ی ندنیعب اب ید ندنس دنک و هر دعا تیاور

 ۰ رد ناشعنا لقت ندع قوح 5 ند

V۲ردشعا تاقو مدنا  . 

 لسدق لصا نع .یدا بهذلا ینارصن «بول

 هدنح رات ۹

 نرف یجتلآ 1 ا كا ۷ د واد)

 ی ریهاشم یره

 كن رف ندا طبض یسدقهدننامز بیاص لها «بولوا

 ةو لع «ن دا شفل و هدنتمدخ یرارادیکح

 هب یوا نیدلا ح الص صا كلم «هلغلوا ییراپم ید

 هيلا راشم «ندنغيدلوا شلو عوقو ۵ ضع

 ر فر «هدنکیدشا چ یسدق

 ییدتا ترپهش بسک هدرصم یسدنک هدننامز كنوو

 واو رصن وبا «رکاش وبا «دیعس وبا یرالغوا «یک
 هب وا كولم «بولوا ندابطا رهاشم ید لضفلا

 مکح . ردشغل و ىلاع ك یررابتعاو ردق هدندز

 .یدیا یورو كنو ید هتیلح وا نیدلادیشر
 [. هل روی تعجارم هنسهدام «نیدلادیشر»]

 رو یک انب نایلس وب صفلایا ید واد
 یسارعشلا كلم كناخ نازاغ ندنکولم لوغم نر

 ىلغوا كيوب هدنح رات ۷۰۷ «بولوا یسون هعقوو

 بایلالایلوا هضور» هنمات كديعس وا ناطلس نلخو

 جرات رب هلیاونع «باسنالاو راکالا خم راوت یف

 . ردفورعم ید هلیمسا «یتک ان ځرات» هک

 نا 000 هاش ارش قم مدرملا ءاروان
 هدنخ رات ۷۳۲۱ و ؛شعوط هدنسهبصق (تک ان)

 ءردشم زاب

 . ردشعا تافو

 دجا نب نج را دبع) ا
 ندالع هنا (یسع فاراد نالس

 ‹كرەدىا كل ولس هف وص قیرط لک رت ییاوسام «نکیا

 ه دنس هب رق (اراد) عفاو ه دنت تبع كڭقشەد و



rn. 
 هل یاراد هسا وو ا

 تاقو هدار وا هدرا ۲ ۰ 6۵ قرهشل وا تیقلت

 او یر و نایفس ؛ رد نالا یسه ر . ردشعا

 .ردشقا هقرش ثیداحا ع امسا ندنیئدح ریهاشم

 ارام و :

 ا یی یسم لهس وا
 ىلعو ىلع كبط .ىديا بهذلا یارصن بولوا
 تاي دا «ىڪ ینیدلوا یسهمان تراهم هدنرلتهج

 ناسللا صف تیاف «بولوا یسالوطد یخد هدي رع ۱

 لولمو «شماشای هدناسارخ .یدیا كلام هطخ نسح و

 باتک» .یدیشا باسا هتسیضع ندهیهاشمزراوخ

 هل یاونع «ناسنالا قلخ ف لات هاج راهظا
 ف هئالا باتک» و ییاتکرب خیلبو لوبقم هلیسهدایز

 بطلا باتک» «« ییبطلا معلا ف باتك» «« بطلا

 باتک راصتخا» .« ىردملا قف ةلاقم» «« یلکلا

 راس هلی افیلأت لناونع « هابلاق باتک» .« یطسحملا

 هنفیلأت لناونع «ةئاملا باتک » . ردراو یراثآ ضعب

 نا رویقم بییط

 . ردپ ورم ید تافو هدنشاي "

 اشم(ناهلس یبا ن وا
 ہد سهم «بولوا ندابطا ربه

 قرق E ندم هس اکو د

 رول و هدنش ابط تمدخ ال داع كلم ندهب وا كولم

 ردق هداعلاقوف هد دنع كلا راشم كلمو «ید

 .ردشمبا تافو هد ٩۱۳ .یدا راو یرابتعاو

 .یدیا بهذلا یارتص

 (لیععس|نب نج رلا دبعنیدلاباهش) ۱ هناش وا
 یردب «بولوا ندالع ربهاشم ٠

 °۹ E «هدلاح ینیدلوا لسدق لصا نع

 «بودیا تاشن هداراواو ؛شعوط هدقشمد هدنح را -

 .یدشغا لیصح لاکا «درهدیک هب هب ردنکسا هدعب

 هدن ونف و مولع ا تای داو ځراتو هقفو تیدح

 یسهدیفه فیاصت د دعتم «بولوا ید رف كنب سصع 1

 8 «قشمد جخرا» روپشم دل رکاسع نتا . رد راو

 ۲۰ یر ندنررصتحم و بودیا راصتخا هعفد کیا "

 -رلت وش یرلهجاشا تاتو اش راثآ .ردبک م نددلح

 ةيرولا نتلودلا رابخا ف نیتضورلا باتک» :رد

 قتقلا ثیدلا حرش » «ییذ كن و .« ةيحالصلاو

 "دف رعم یا یراسلارمقل اء وض» :« نطصلا ثعبم ثحخ# ق

 لاعفا قلعت ايف لوصال مع یف ققحا » (« یرابلا

 و با ۷۳۷
 سال اباتک » 34 ریکالا ةلمسل |یاتک» »¢ لوس را

 «« ثداوطاو عدبلا راکنالع ثعابلا» «« رغصالا

 دمدقم» («ارقلا تاد رفم» ««لوصالا ف لوصالا»

 . «قهیبلاخ ویس» ۰« یرشحمرل لصفلا مظن» <« و

 ید یراعشا ضعي .ردشخا تاف و هدنح رات 11°

 . ردراو

 ك رادےکح ییا ند هب و لآ

 «دل ودلادضع»] ۰ ردیس هینک عاجش وا

 [.هلیرویب تعجارم هنیراهدام « هلودلاناطلس »و
۰ ۰ | 2 ۲ « 

 (  E ناهد ن عاجش وا
 ار ات ی ۰ 0 5

 [ .ك روپ تعح

 هیسابع تلود (دج ن دجا) ی

 ندا رمش رهام شش نامر ۱ 4
 غیلب ضبب هلراعشا لزوک .یدیا یمصب «بولوا
 ید هلکلنیکر حو دخ ام” . رد راو لئاسرو بطخ

 .ردراو یر

 دبع دوخات دلیوخ ) | یاز

 اض (ورع ن نجرلا > حرش وب

 ؛یدشلک همالسا لوا ندنع كنهعم «بولوا نده

 دمدنفا تانناک رخف ترشح هدنعتف كنم رکم ٌهکمو

 دیدم هیت زور ۹۸ ید لفاس یر نت وا
 تیدح ۲۰ ندنتس دنک . ردشخا تافو مدهرو نم

 . ردب ورم فیرش

 ءاثعشلا وبا

 تاذ ر هیقفو ماع ندن اها كسابع ن هللا دبعو

 هدلشاوا ندنس دیا مقر ) اینا لا تولوا
 اللا نابع نا اراک ریتم یو اهل
 ٩۳ یافو .ردشقا تیاور ندنیعب اتو هبا رکید

 نت وا عقاو هدنح را ۱۰۳ هدهرو هتاور رو

 ۳ راف هلودلا ماسح )

 رمز تا
 ۶۰ ۱ «دن رزوا یافو كنیردب .یدنا ی

 شرت توش نام اه راقآ دیبا لر
 رب هلا لهلهم یردارب صوصخایلعو هلک ولمو اما
 ندک دشیا طب رارپ ماطر كرهدیا راه رام قوچ
 بولغم ندنفرط قوعلس لایا هدنخ را ۳۷ «هرکص

 ص ہلا لهلهم یردار «هلغفل وا طبض یلاع رثک او

 ات هرصد (ید زا دز ن راج)

 لدنسهقبط یجنطیا كدنیعب



 و با

 .ردشغاتافو یسیدنک هنسواو ؛شلوا ر وبع هکعا

 ناد رکور ندیدعس ییغوا ءرکص ندننافو كنون دارکا

 . رد رلشلوا عبا هلهلهم یردارب «بولوا

Eهلا دع دج وا 3 رک  

 اا ٠ ۱ لاح ن خیشلا وا
 هماکحا هيف ی رب سش رب «بواوا ند الع رهاشم

 ۳۹۹ .ردراو یافینصت قوج رب قلعتم هداوم راسو

 . ردشع | تاقو 0

 ( ناز نادر قع وا) م و

 « بولوا ندار OY مظاعا

 یلسعجشاو كلو ی 7 «ساون وا ه دن سصع را

 هب هبقع یربما هقر یسدنک و «ندنغبدنل و ارعش

 ترپش قوح «ندنکیدتا ییغتسم یسدنک ندتعح

 . ردل وقنم تایاکح و رداوت قوحر ه دنزیح . ردشمال و

 یا هد رع رخاوا .ردشعا تاف و هدنح راد )۹

 یره رم قوجرب هدنقح یرصب رو «ندنغیدلوا
 : رد دهلج وا تاب ییا ر وش .ردراو

 ناه عمدع یبا یسفن ای
 اس یف نام لاک فک اوو

 یدیو یدئاقو ییلد ىلع
 ندبلاسیاسو یهحو رو و

 | نامس خاص وبا
 هشاع ترضحو رع نا «سابع نا «صاقو یا ن ۷

 ا (یندم ناوکذ) |

 دعس ند هب اه بولوا ]

Eتیاور هشرش ثیداحا ندن رلب تک ور :  

 ندنف رط نیئد رهاشم یتیفول وم هدنتاور «بودا

 ام یعای نیرو یاب جا هد هذ وک .ردشغلوا قیدصت

 هل رلبقل (تایز)و ( ناس) «ندنغیدنل و لوغشم هلیر

 .ردشعاتافو هدهرونم هن دم هدنخ 9 ۷۲ . ردبقلم

 ریهاشم (زیزعلادبع ن هیما)

 و ندا شا یا اا

 شک هایده هل (هیان) .mu بول
 دل رعه هب هیش رفا هم رکص ندک دتا لیصح هدهیلیداو

 هب هب ردنکساندارواو «تساقآ هدهدهم تقو لیخرب

 هد هیعیبط و هیکح مولعو ه دبط .یدیشعا تلر

 تنیهو هیضایر مولع < یک ینیدل وا ید رف كنبصع

 اص یلوط دب ید هدموح و

 هنلحم رب نرد رک ولع هلربقا

 هب هب ردنکسا .یدا ی

 نه دورو

 هغم راقيح یو هج رپ بح اص «ند غی دل وا شع

V۸ 

NOT A A ۱۳ ِ ۳ 
f 0 %4 ۳۹ ی 

 و با ۱ ۱

 لضفا) نانلو یربزو لرصم تقووا یتغیدلوا ردتقم

 تالآ ییدنسیا «هلکشا ضرع ه (شویلا ریما ن

 یک هلراهرقم قاطرب «هرکص ندقدنلوا لاکا تاوداو

 هلیسع وق رلبا «هدهسا شاه« راقیح ردق هام ےس ۳

 هیلاراشم رزو هنیرزوا كوب .یدیضشعاپ ندیکی

 یهرکبهروک هتیاور ها سح یتلصلا وا هللآ راقلف دخ

 .ردشع وط هدسح تدم تیرق هب هنس هروک هتاور

 درلباتک ینیدلو هداروا تلصاا وا «ندنغیدنلوا

 اهد یتسهینفو هيلع تامولعم ؛كرهدا هعلاطم یتسدلج

 هج رود ندسح تیام .ردشا عمس و یخ

 تافو هداروا هدنح رات ٩ دل دوع هب هب دهم

 «بول وایحاص لوط د ید هدنایداو رعش .ردشعا

 دم ولعم راثآ .ردراو لئاسر میصف و اور اشنا وک

 هدار وا هل راث او لاوحا لرصم :ردیآ هج ورب یس

 راسو ارش ءابدا :نمعم ءاهح ءابطا کیدروک
 « دیرص)اهلاس را » عماج قلاوحا حار كریهاشم

 ««ةد رفملا ةي ودالاباتک» بثم هور هباشنم هاضعا

 هعبش ف ناوضر نا ىلع قعما ن سن راصتالا»

 هلیسارعش سلدا «٠ بدالا هشدح» «« نينح لئاسم

 «هیرصعلا ملا» عماج یللاوح | كرلن دا تحایس هباروا

 .اسر» <« هسدنهلا ف بانک » «قیسولاق ةلاسر»

 « نهذلا قطنم موش » <« بالرطسالاب لعلا ىف هل

 خد هدهلاج دوعو هدیقتسوم .« راعشالا ناوبد «

 .ردشبا نیودنو عج ینسیناغا هیقیرفا «بولوا رهام
 شا تیصو ینکح هنیرازم كنس تبب ییا رب وش

 : رد دنسهدیص رب یییدل وا

 افدصم هانفلا اداب | كتنکس
 ار سا دا قلا اف لا یاب
 رام یا مالا قام .مظعاو
 روج سیل محلا ىق لدا ىلا
 اهدنع هاقلا فيك یرعش تيلايف

 ريثك بونذلاو لسیلق یدازو

 ا رص |
 و هد روم ( رص و

 س : روسیلوپ لع جوا هلسا ] ۳ ۶۰

 - امش هزتمولیک ۸۸ كنهرهاق «هدالفس رصم یسیجم رب
 هدن رانک یعرف ر كليو هدن رق كم ره كوي «هدنل

 ۲ رد (س ریس و) یی دق مسا «بولوا هبصق ر عقاو

 یلکیه ك e ندنسهلطاب ,ههلا ك رليلر صم یکسا

 :E كنالفس یصم یسجکب .رددوېشم یراهارخ



 دق مسا هدكن و .ردیلاروب (یریصوب ۰

 و با

 ندریکد كنغارپوط رصف «بولوا عقوم رب کس

 .ردیسهطقن ننیروک لوا كا

 «بولوا هبرق رب عقاو هدنسبغ بونج و هدنب رق كن
 یس هقیئع راثآ او یرارام سا هلیما رها ضعب

 دم )ا
۱ 

Eه رھاق یسک وا - 

 ,حاص  هدرب هدیصق » روهشه . .ردراو

 E یک
 .رد

 a ى

dg (b 

 هدتم وکج ار «یرهنلوا جارخا ندنف رط نیدح وم

 ,هلکک بلاغ هد هراع کیدا هلا رکب وا نانلوب
 (GOS) ‹شغلوا تعی ۳ «لوخدلاب هسن وت

 رکب وا هرکص یآ کش قحمآ .یدیشم ا بقلت هل بقل

 هناوریق هرض ویا «ندنکیدتبا طبض یسن و هلدوع
 ۷ ۲۳ هدعب و ؛شلوا روبج هکبلکح هب هب دهم ندارواو

 «ك رهشل رب هل | نقشات وا یکاح ناتا هدنګ رات

 هن هد هب راح یر دنتا هل رکب وبا ه دنمهح هیطن سقف

 . ردشع | تافو هدنتعحر ةا ءهلغلوا بولغم

 E ه ۱
 E هل ط ہا
 وا نو و یا بلاط وب

 ینباتک وع لناونع «حاض الا» كنيسراف ىلع «بول

 . ردشلوا عقاو هدنح را ۰ ییافو .ردشغا ح رش

E  

 ا (هضر) ىلع ترشح و ۳ (ملبص)

 شقا تا و EE EEE كندج یرد كناشذ ین

 یی رایدنکهدننافو بلط)ادبع یردب كوي «ندنغبدلوا

 رغف كبل اط وا .یدیشقارب هنتدص و كبلاط وا یلغوا

 ینیدل وا هداعلاقوف یقفشو تی هم دنفا نالسیم

 ترفو هب هجرت بحاص ید كربغپ ترضح «یک

 نالوا عقاو هماش بلاط وا .یدا راو قرا

 تان اکرخف .یدیشلآربارب جد بین ترشح هدن رفس

 چ بلاط وا «هدرلقدر ویب توعد راهظا نم دنخآ

 تاض رعت كش رق یرغیپ ترضح و «قیدصت یتغیدل وا

 هلیسهدایز هدهعغادمو هظفاحم هلهح و ره ندنایدصتو

۰ ۷۳۹ 
E ۶عفاو هدنن رع هزم ولیک ۶۰ كنه ردنکساو  

 و با

 .دادحاو ابا هدنفل رایثحا «هد ەس أ شا تربغو دهح

 همالسا كرهدبا عز راع رب کا لر تند كنپ

 كيلاط وبا (ملص) لا لوسر ترضح را

 ا ولو تور وب ورا وتو ست یاس
 هسید رزالاف لاج ندنیلکث یس رنک تداپش هدنسفن

 حور تیام

 ری 2

 ندعو طا سابع تراک یردارب نانل وب هدننات

 فلغفلواربشد هرم دنفا هانشلاسر ییدنا ظفلت ییداپش

 .رد ورم یرلقد روپ « عای لاده یذلاهی دعا »

 .یدشمامهل وا یضار هلهح ور «هد
 می رلقاد ود «نکردا ماست

 كبلاط وا «بوملوا هيلع قفتم تیاور و قحآ
 رضق هدلاح ره .ردشلاق هیف فلتحم یسهلئسم یاعا

 ريغ یرلتمدخ نالوا همالسا ندو هدنفا تاس

 هنس چوآ ندن رعه و هرکص هنس ۱۰ ندنوبن .ردرکنه

 شاي ناسکس «لوا

 رد ب لما لیقعو لع رفع «تلاط
 یزمق کیا هبرلعسا هناج و هتخاف ناه ماو لغوا
 تافو لوا ندنسیدنک بلاط زکلای ندرلن و بول وا

 . ردشعا

 ۱ نالغ ن بلاط وا

 ٹبداحا ف و رعم هيما » دین الیغ ثیداحا « بول وا

YEYبوغوط هدنح ران » 

 تافو «هدلاح یی دل وا ز وام

 ردا

 اج ن در

 ات ریهاشم

 رد واز كن هم

 . ردشعا تافو EA ی

 ف اط ہا
 [.هل ر وی تعحارم ۱ 01 ل بل 2
 اح بلاط وا

EE TEC [«رجا 

 ندنسالع

 .هنسید قرق كلیاو نالوا شلزای ندنفرط یسیدنک

 لناونع «یروع دوز وت» نانل و عماج یتلاوحا كل

eهنم اد كن اهح هاش و هجرت هب یس راف ند هحاتفح  

 هجرت جد هب هج ریلکتا باتک و .ردشما صدد

 . ردوا

 دیش ساعت ف ان ز لس تا یا
 اشم ناتسدنه (ناخكب ل بل 2

 ۱۱ ۲ ۵ بول وا a 2 EES دن رده

 NNN دن ها ده را

 هداد وروا دیس ییا ( هلتحای س هبهردن ول و 8 هد

 شع وط ۵ دی رهش (

 ناراو لوس اتساا رص ندک دیشا زا دیو زا



 و با

 باطلا رث ام » :كرمدا تدوع هناتسدنه هلی رط

 .ایس رب لصفم هرابعلا یسراف هلیناونع «جرفالا دالب ف

 .ردشعا تاف و هدهتکلک هد ۱۲۲۱ و ؛شم زاب همانتح

 یافیلأت ضعي رکید و یرارب هلایاونع « راک فا ةصالخ»

 «ب ولیصاب هددتکط یس همانتح ایس .ردراو جد

 . ردشفل وا هجر ید هب هج رملکنا و هحسنارف

 | ی ا بلاط وا

 )و .یدیا یدیح و كننیصع هدتغل اع ص وصا

 رلبلب ن لیعسسا رزو .یدیا عبا هنبهذم نویفوک

 ید هلا یور نبا روهشم عاش .بولوا بوسنم
 بول وا قوح _یسهدیفم تافینصت .یدیا یصاعم

 3 ةغللا لع یف عراتلا» :ردرلن وش

 ع رزلاباتک » «« قاقت شالا باتک » ۰« فیطللا »

 جاتام باتک» 6 E ئاخ باتک »۰« تابتلاو

 لخدلا» «« دودماو روصقلا باتک» ««بتاکلا هيلا

  بالح » «« یهاللاو د وعلاباتک » 6 وعا ازع یا

 .« نآ رقلا یناعم ف بولقلاءایض» ««هبشلا

 میلکب لاط وا

 ES E بول وا ندا رح

 رمهاشم (هیلس ن لضفم)

 - لع بولوا ندابدا

 یر هجلأساب

 مظاعا كارا

 اه ۳

 و شا یک

 رهظم لركن اهح ملودی ایم که هدنسب رکھے ران

 بودیک هناتسدنه ایا ۲رخ ون .یدیشلوا ییافتلا

 هتما كنوو ؛شملوا یسارعشلا كلم كناهج هاش
 . ردشم زاب هم وظنم ر هي اونع «ناهح هاش هما رفظ»

 -روهال هدنخم رات aN . رد راو ېد ییاود بلص

 . ردشغ | تاف و هد

 (هیطع نن ىلع ن دڅ) کم اط |

 - وا ك ویف وص ربهاش» بل

 هد دم رکم مو «شغ وط ه دنتهح لبح كتارا بول

 رب قلعتم هفوصتو یوشو دهز .یدیشغا نطو

 «بولقلاتوق» یر وهشم لا «بول وا ییافیئلصا قوح

 «بواشاپ هلتضایرو یوقشو دهز .
 الشاب هکشا ظطع و هد رلعماج مداح ز هدادعب و ه حصد

 رازوس راغم هتوب رش هلیلاح هب ْذح هد سا شش

 قکیدشا AEE E كسک ره ندنکی دلی وس

 هدنخش رات ۳/۸۹ اک ناو ندظع و دف لا

 : ر لشع تاف و هد دادغب

 و با

 کم پولو عاطر هد زاعح ۱ ال وبا

 یک هدنسرا ماش ا هم رکم ۰

 هدنل رم یجیا نوا ًارابتعا ندهکم كنقرط جاعح
 .ردعفاو

 1 یرانا یهاط وبا

 صضصع هد سوم «شعا تاشناو دلو هد سوم «بوا وا

 لضفلا یا ۳ درج)

 ندابدا ریهاشم (نان

 نیکتغط مالسالا فیسو «شقل و هددیاود بصانم

 .یدیا شلردنوک ید هدادغب هلک یبا ند: رط

 تعیبط «بولوا یحاص لوط د هدشیدح و تایدا

 ریسشن ر .یدیا راو ید

 لاو ۱ و مولف هرزوآ دلخب ناار
 . ردشقیا خ اسنتسا ید بک وحكب, .ردراو یرتارب

 یطح نحو با روس

 ردا تاق و هد «بوغ وط ه دن ران 0۰۷

 هلج یسهعطق وش نالوا هل قد 62 3 شملوا

SNES 

 -ا اب تررح دقو ی ابجع
 قیرطلا جهت تیدتها فیک كر
 اهیف كدهع تیسن یارا

 قیدص نم تیلام

 نیدلا قفوم)

 (دع ی دجا

 | یقدص

 یشحربلا ن یهاط وبا
 ( ره رلا نا وا نالا انا یابطا ريهاشم
 لو یک ات را لاو قوم هه
 ءیک ینیدلوا یسهما تراهم هد هيکح نونفو هدنتهج

 ر را ید ید ندنایداورعش
 هدننامز كمال اب

 . ردشغل وب تایح 1

 هدطسا وه دنح رات ۵٩۰ و «شهاشاب

 م ن رهاط وا

 هل ودلا لالح « هیش قلا 7 رد ےح "را رهاط واو

 تعحارم هنب رل هدام «ردیح ناو مع نب یح ءد و نب

 [.هب روپ
 ۔ صا ن مهاربا)

 نایت ااا ۱ یادم سهاط وبا
 (بلغتوا) هجرلافلاس ,بولوا یربخا كنکولم
 ندک دیک هنطبض دب كن هب وب لآ لصوم .ردردارب ل

 وا یردارب ندانآ رب هلا هجر بحاص «ه رکص

 هدندزن كنهو نا هلودلا فرش (نیسح هلادبع)
  كنهلودلاءام هلسینافو كلا راشم رادح «بونلو



Ts 
 نذا هدوع هلصوم هدنح را ۳۷۹ «هدنس ولج ا

 هلوا زاج یرلاش هدلصوم ران و «هدهسیا راشلآ
 .هنسیلاو لص وم «هلغبلس الک ۲ نده رکص ینح هيم

 لآ .ندنکیدلربو ما هرزوا تمها لوبق ییرلیدنک

 یرکسع یدو كر نانلو هدلصوم ندنفرط هبوب

 یسیلاها لصوم «هدهسراشمقیج ه هبراحم هلرلت وب
 ءبولک بلاغ رهاط وا «ند رک دنیا عد رای هنادج لآ

 ندکد روس تموکح هنس رب . ردشخا دادّرتسا لیصوم

 ندنفرط داوذلا وا هدنیبیصن هدنخم را ۳۷۰ «هرکص

 . ردشقل وا لتق

 داخ سهاط وا ی رخ ..نرف ی ٍ
Eا  

 كن هیف ویلس تلود هلیاونع «قوچس حرات» «بولوا

 ر رکید هلیناونع «ارعشلا بقانم و ی رار لھ
 . ردشم زا باتک

 دیعس یا ۳

 روی 1 ا نالوا یس ر 2

 «هنرزوا یناقو كنبرد «هدنحم را ۳۱۱ «بولوا

 ترفو یدلاس قیدلوا هدنفا ۷۷ 2 0

 «هلجورخ ندنیرش «هلیبسح یتعاجشو تراسج
 ییررب قوح رب راس كنارف "یداوو ییهفوکو هرصب

 دید ینارطا ؛بوصاب یا هلاعفدو ءطبض
 ردقهنس یرکب رونا لتق یک تسارو بیر و
 ؛شعشاغوا هلرکسع نلیردنوک ندتفالخ ماقم

 ییسلاها ؛ارهدبا ددې ید "یدادش هلاعفدو

 ا عیس ون ردق هلصومو راجسو ٠ شريح اق

 خد ههمرکم کم هعفد یکیا . یدیا شقیا بیرخس

 یزکرم یدوسا رجحو ؛شقیا اغ یرهش «هلموه
 ةبعکو «لقن هنسهبصق (رحه) یکهدشرحم نالوا

 .یدیشعیا مسش هنساقفر یتسهدیش وب, كن هشرش

 هدنیدنک یولع ید رود
 دضرش ةبنک و همرکم هم «قرهژای بوتکم رب

 رحح و «عنم ندقفلو هدهیغاب تاکرح یک و هدنقح

 هروک هشاور رو ؛شقیا توعد هنسهداعا كدوسا

 بودا هداعا یدوسا رج «هنرزوا نیلک كنو

 لها لباقم هن وتلآ كب یللا .هلبصغ رارکت هدعب

 ییلکت كنم دهم هدهروک هتاوررب رکید ؛شعاص همالسا

 .ردشعاص حورشم هحور «بویمرو هن رزوا

 م

OOOO EO ROP و O OT EA فا o e TE, 

ogo Toشش  TP OOیا  VOY EON O OO O O O DTتنش ی  

 و با ۷۳۹

 «بواغوا هلع كجح هدنشرا ۳۳۲ تباہ

 ردشم زوق ندتملط دب 4 اد ابع فعل وا فلت

 هانتلاسر ۱ ۱ لضطلا وا

 . ردشنآ لق هفبرش ثیداحا ضعب ند رمدنفا (عص)
 ترشح «بولو

 «بولوا ره تقو لیخ هرکص نرخی ترضح

 ترهحو ؛شقلا طابرا هسکا هاح مر
 ES ۲324 رک هب واعم هرکص ندنندابش كناضتم

 «هد هسیاآ شقیا تریغو دبح هداعلایوف هبلح هنف رط

 لهاو «لرهیمرم.س وک ليم الصا هفرطوا لیفطلاوا

 ۳۰۱ تر تا 1 و GA رب ققرظب یوم تم

E CRقاعلا هب هدیبع نب را ندا  

 «تقو یییدلنوط راتحم هرو ا رب و *؛شقنا

 راعا قرهتا هد یعاشآ ندرسق ا دک کاو

EEجد و ص ندراتحم هارو هتاور رب  

 «هدهرص اید هدنوک ودرب (رخاوم «بولوا ریعم

 شملی وس هدننافو كنلغ وا یکه دنمسا (لیفط) كنسب دنک

 .ردشنا تافو ندنرتأت هلغفلوا نعت هرس نیدلوا

 ردششا

 كنسي رم رو و «بولوا ید یس هن رع تعیبط

 - رد وش یلطم

 ابعشنا و مهلا ىلع لیفط ىلخ
 ابجع "عده کو كلذ ده و

EEداح (یراصنا لهس نب دیز) | ۾  
I NET SPE EOE 2 

 قدنح هدحا < رد «هبقع هدتیعم ك نمدنفا (مص)

 هلیسهدایز

 - روی «ردیا ند هتف رآ یتوص كن رعلط وا هد رکسع»

 « ون وه یرلقد

  Eردشفل و رضاح هد رلارع راو ۰

 سم ا ۲ ۵ تست

 هرجفالع : رخاوا كنافع ترش

 .ردشتبا ثافو هدنشاب ۷۰ هدنحم را" ۳ ایو ۲

 رکیدو «شما تافو هدهرونم ندم هروک هتاور رب

 بول وا اع مزاع ربارب هلیتخ وش هر وک هتاوررب

 تسار هرکص نوک یتلآ كنیکو ءشعا لاحم را هدیک

 نر تر ات قد هدر
 ید ییدقنا نفعنو ربغت الصا كنسهزانح هدنفرظ

 « زدن و

 نام ز(ینیف قرش ن هلطنح) یا

 روهظ لئاواو تیلهاج ۳



 و با

 غیلب تیاف یراعشا «بولوا ندنسارعش برع مالسا

 «بول وا لئام هروعقو قسف یا «هدهسا قیق رو

 رب ز .ردلوقنم تایاکحو رداو قوح كي هدنقح

 دلت رع هیهکم اضعم «بولوا باستا هبلطلادبع نب

 : ردند راعشا ٌةلج تب وش .یدردیا كلب دن هنس دنک

 قراوطلا مومهلإ ینتباو 0
 هات ف قالام لب

 (لیوط یا ةعلق) 8 ا
 E هد هیش رفا

 یارخ كناورف lt هعلقرب ےسجو نیتم هدسن

 «هلکع ات رعه هباروا یسیلاها رک | كن و «هن رزوا

 ؛شلآ تیها ییخ تقور «بوع هنلاح همش رب

 یبراخ دیزب وا .یدیشل وا ی زکر م كنلئابق هحاهنصو

 .یدیشعا ن ا هد هعلق و

 | يض بطلا وبا
 .ردراو یس هد دعتم ٹافينصت «بولوا

 هاشم (بلاط یبا نب دمع )
 ند هیعذاشس هاو ره

 . ردیلد اد

 .ردشعا تافو هدنح را ۸

 دف س نهاط صاف

 ها 1 یربط بطلا وبا
 .یدبا راو یسهرې ید ندنایداو رعش «بولوا
 تان هداروا ؛بوغ وط هدلمآ ,د ترا ۸

 دماح وا .یدیشعا نطوت هددادغب هرکص ندک دا

 قاحا واو ءشقا ذخا ندریهاشم یک ینیارفسا
 .ردشفل وب ندنناد رک اش ٌةلج الع مظاعا یک یزاریش

 «بولوا لوغشم هلا اضقو ا:نفاو سرد هددادغ

 ی« عورف» كدادح ن رکب واو یی « یر سصتخحم »

 3 «ج رش

 . ردشعا تاقو هدنشاب کیا ز وب هد زا

 . ردشعا فینصت ید 1 ضع و

 هد نبات ینتم « |

 ke هل روي تعحارم

 اعلا وا نر عید ن مشهم دوخاب طیقل)
 ن سم” دبع ن یزعلا دبع ۷ ا

 كبنز یربق ك نمدنفا تاناک رغف (یشرف فانم دبع

 ترضح «بولوا دلیوختش دنه یسهدلاو .ردیحوز

 ۔او لوا ندیحو .یدا یسهریشه كنارکلاذم دخ

 وزرآ ینجموزت هنلغوا كبنز ندربمغیپ ترضح یسهدل
 ۱۰ وا تقلاوم نکا لامر فرظ هوا شا
 هدق دنل وا توعد راهلنا .یدیشف وا ا رحا یرلح و زب

۷۳۲ 

 زا OAL نو

INE ۱ا  

 و با

 شلاق هد رفک یسهجوقو «شک هناما بنیز ترضح
 یییرمق نمدنفا نیلسرلا رخف نکیا هدهکم «هدهسا

 اع رد هرکص ندنرعه ءنویمهلوا ردتقم هق رفت

 یارسا لرلیشی رقو ؛؟شعشود رسا هج ر بحاص هدنس

 ترضحم دنس ه را 2 را هب دف یرلکد ردن وک نوح ا صیلخ

 ینلن اد رک رب لوقنم ند هج دخ ترضح یسهدلا و كين ز

 هداعا نس هدف كن ريق مربح ین ترضح .یدیشیشیح

 و ا مال ناز هللا
 .راشلآ ینیدعو كمردنوک هب هنن دم یتسهحوز ندنسپ

 واو ؛ شیک هب هش ده بش ز ترضح اف . ید

 نالوا شل وا تهنغ ند :ف رط هب سس رب هدعب صاعلا

 نوا قمراتروق ینیرلتناما و هبرام لاوما ضعي
 یدصقم هللا یرییب روا «بودیک هه دم

 یرلتناما «هلتدوسع هبهکم «هرکص ندقدلوا لصاح

 ترعه «بولک همالسا ًاتلعو ؛شغا میلست هنبرلبحاص
 «كردنود هب یهانبتلاسر دزب هدنسهنس یحم۷ كنه وب

 ماست هتسپ دنک بش زو ؛شاوا لخاد هن دادع هاڪ

 یسهنس ۱۲ كنرعه

 ىلع ترضح ینز تب هماما یربق كنون .ردشغا

 .یدشعا جوز

 (یوره دجا ۳ دع)

 .هیعفاش یاهقف ریهاشم ۱ یدابع مما وبا

 «شع وطهدنح رات ۳۷۰ «بول وا ندنب دع هاو ند

 تافو ۶ . ردشغت وا

 قوح یسدیفم تافینصت .ردشمیا تافو هد ٤ 6۸ و

 ««ءاضقلا بدا» : ردرلن وش یرهجاشساب ,بولوا

 «« هالا بهذم ىلا یداهلا» ۰« هقفلاف طوسبلا»

 ««ءاهقفلا تاقبط» «یناععسلا ىطاقلا لع د رلاباتک»

 «تادایزلا تادایز» ««تادایزلا» ««حیشلا باتک»

 . « هایم اماکحا ۳ «« دمعطالا باتک »

 هداصقا ب رغم (هیفاعل |ییا مر

 - روس ت A هام

 یا نا (یسوم) هجرتلا فلاس هک «ردتلود رب شم
 -أت هدنرخاوا یرعه نرق یحدرد ندنفرط هیفاسملا

 هفاعلا وا

 كن و و مهاربا لغوا هرکص ندنوا «قرهنلوا سيس

 لغوا كنوو دمع لغوا كن و و نج را ذبع وا لبغوا

 1 4٩۳ «بوروس مک یشک شب ًاعج هک «مساق
 ندنف رط نیفشات ن تسو كمساق موقم هدنح ر

 یا یب «هلا یسک ارم تلود كنکلمو لئف

 .ردشل وا ضرفن قتل ود هیفاعلا



 و ب | 0
 ےا ۱ ۳

 ك ll بت ۱ یحایر هیلاع وبا
 کیا ندنلاح را 4نمدنفا (عص) هللا لوسر ترشح
 قالم هقدص رکبابا ترضحو شا هرکص هنس
 ترضح . ردشلمف زام هدنسهقرا ل رعترشع بولو

 نا ووو
 اڪ .ردقولوم هدنتاور .ردشقیا تیاور ندنیعباتو

 ید اک ماع ندنو هدنآرق ع هرکص نده

 هب اڪ راسو ندد وعسم نا «ندسایع

 ٩۱ یدنلاح ینیدل وا زواعع ییشای زو .رد ورم

 ردشکنا تان و هدنح رات

 كنيعمصا (كلام ی نسح) اش لامل

 تی 9 ها ندا یاس
 وش (N تاو هدنح رات ۲ ع ۰ . یدنا تاذ رب

 ردند راعشا لج هعطق

 ىلا یرهد نم تیطعا یتنا ولو
 ددسسگ ىلا یطعی نم لک امو ۰

 یعجرا الا نيضم ,مايال تلقل
 یدعبا الا نبتا مایال تلق و

 كف کک در

 كسلدا ( یر

 یییدل وایهقرویم لصانع «بولوا ندنسالع رهاشم

 بسک هدشدحو هقفو ؛شغوط هدهبطرق «هدلاح

 هدندم تدم دل ر هفرش هرکس :ندک دا راسا

 .ردراو ید یطخ نسح

 .ردشعیا تافو هدنخ را ۵ ۲

 | نودعس ن صاع وا

 .ردشقیا تماقا هددادش

 شرو هدب رغم یم ماع وب
 دیعس وا هجرتلا فلاس ندنک ولم نرم ینہ نالوا

 روس تموکح یسیدنک «بولوا یردب كتات واو

 نایصع هل اعفد هدننامز كل وقعب وا یردب و : شمة

 ۔اغ) هدنحم را 1۹۸ تیاہبو ؛شغلوا وفع «كرهدا

 تاذو هداروا .هذلاح نيد لوا شي ها

 . ردشتیا

 ۱ رم | هدابع وا تعحارم هنسداف یربخ «

 اشم E یا سابلاوا
 < بول وا ندا رعش ره

 هنحدم كرات و یراعشا رثکاو «بوسنم ه هيما یب

 | هددکم .یدآ هدایز ليم یجد ه وعه .یدنا رک

 رهزاج نایردنوک ندماش هنسیدنک بود تماقا

 و با ۷۳۳

 تافو هدنرض را ۱۰۰ .یدربنیک هلاصصح و
 بسح .ردلوقنم رداو قوح ك هدنقح .ردشتبا

 «بولوایرلت رفاتم هلا لیفطلا وبا 0 كلسلا
 :ردندن راعشا هلج هعطقوش ینیدلوا شایوس هدیاب و

 لیفط اباو هنا دریل

 دهشلا هللاو ناقلتخمل

 بارت یہا ضغبب اولض دقل
 دوهيلا قلا نع تلض اک

SANE ES) 

 ا یو | یغا سابملا وا
 هیشرفا ندنفرط ديش رانوراه «بولوا

 یراما و هلا لالقتساو درفت بسک نکیا یسیلاو

 ثنب رد .ردیلغوا كبلغا ن مهاربا ندیا ۵

 ۱ ون E ی
 فلت رع هاورق دن رزوا یاف و تكنردب «هدنح ر

 دنا تعیب هنسیدنک هلیتفرعم هلا:دایز یردارب ًائاذ
 دنسم «ندنعیدل وا شمر

 هرکص ندکحد روس ترس بيرق هبهتس شب

 ‹كرەدىأ د وعق و

EANردشکیا تاق و هدنح رات . 

 اقع ییا ن دمت

 و ۳ ِ ۱ یلغا سابعلاوبا
 ۳۳1 «هن رزوا یافو ال ردب بول وا یسهدازرد

 هدنرق ترهاو ؛دوعق هتموکح دنسم هدنخت رات

 قارحا ندنفرط یضابا باهولا دبع ن منا ابق اعشم

 هدنګ را ۲۳۹ .ردشملا ان یییرپش هیسابع نانلوا

 هدنرلتب «كرهدبا نایصع دجا رفعج وبا یردارپ

 کا یسیدنک .یلکیک بلاغ هدهراحم نالوا مقاو

 «هددس رلشقما صهرزواقل وا یریزو هجرت بحاصو

 و یک Ie "ابقاعتم

 SD شرف هوا ی
 .ردشتیا تافو هدنرلادنا یسهنس ۲۶۲ «پبوروس

 هبلغ هدجا سابعلا وا

 هارا ی هللادبع

 ی ۱ سا سابعلاول

 . ردیسیح زوقط ثكنساما بلغا ینب ؛بولوا یلغوا كنت

 لداع ریارب هلفلوا امزآ برحو میجش و روسج تیاغ
 ینعی) هیاقص هدننایح كنیردپ «هلغطوا تاذرب ریدمو

 مور هینیطنطسق «بولوا رومام هنس هطا (ایلعس

 ربو «بولغم یتیرهفرفو اغود قوچ رب كنیروطارپعلا
 هد ۲۸۹ e طط E و و

ON را 



 و با

 یدعم واو ییهالا ةدابز سود وا یرالغوا هده راقص و

 كهللا ةدايز ىلغوا هدنع رات ۰ .یدشتار لیکو

 .ردشغلوا لتف ندنفرط e حوا ندنسههدخ هل رم

 دد اا ویا
 . هل رویت تعحام ۱ یر 9

 | دجا
 e | افرا نسابعلاوب

 خخاشم هیءافر تشرط «بولوا ندتشرط نارو ندهللا

 ما یه که ) یود «|

 ربو ندبرع دالوا .رلردیوسنم هتاذو یاشیوردو
 دنسهرهاط 09 تراک و ماما هدا ور

 د ه دهشو E نک 0 هدنس هب رو (هدیبعما) ه دح اطر

 ؛بول وا ن

 هداسد هدررح و ربص و عضاوت . یدیا رادهرهب جد

 ؟یدزامو و ندنتس وا هل ینیسیرورس «بورلوایربظن

 هو رایتخاو ارقف صوصحمللالعو ی اص ره رلناسناو

 رشد دیش دا هفیط و ینقان هرلناویح و یکجا تم رد

 هج راهتفه نوجا كابا ینیزوبوا بوقاب هہلک زو وارب
 هرات دنا مشو تدج سن دانم ES یبدشا وا

 اعاد یرلت یا مد یسیدنک و «ررب و با وح هلتالمو ل اح

 هک صادق هدقالحا نںسح لصاحللا .یدردا قیدصن

 تاذرب ENE سا ذاا RE هن و٤ هدااع نوت

 نادیرم قوچكپ بولوا ریکذاع ینرہشو تیص نکیا
 «بودآ لاحرا هدنگ ران ۷۸° . یدنا راو ییاعاو

 نیش تس و یدالوا تن ردارپ «ندنغیدقا رپ دالوا

 وس .ردشغا سلب | ده انم و یا ا وو وا

 قیاقح راه سا نانل وا داسا کا تاب ییا ۳

 : رد د راعد

 مکرک ذب یبق ماه لما نحاذا

 قوا ما ۳۹ حان اک حونا

 یسالا ومهلا طب باع» قوفو

 قفدستت ىوجلا راع یتعو

۰ S| 2 ۰ E | رس ااا 
 هیعذاس هاهقف هبا

 ماما .زدبقلم هلتیبقل (بهشا یزاب)

 لیطف ید هب یم یو هنسهلج كتناحصا یفاش

 یرهرظانم هلا یرهاظ دواد رکب وبا ؛ردششلوا

 . رد وب ع وفو ما قلیضاف تدم ۳, هد زا ریش

 ۰ ردن وص ینیدل وا لاب هد رع كي ترد كن افینص

 - وا یرانآ قوح ۳ هدنل ود هعفا دم یییفاش بهذم

 و با ۷۳2
 هن رن هلاع راطقا ر ڪا كر وک ذم به ذم «بول

 ید یراععشا لزوک ۰ ردپسیخ رب ك رلن ال وا ترس

 «هدلاحیتید) وا هدنشاب ۰ «هدنخګ رام ۲۰۱ رد رو

 .ردشبا تافو هد دار

 EE رغم «ب ول وا و د یه رب ندنداهزو

 ات ره ا عقاو ا ا یسالطا طح ر

 دنا (س ج الا )

 هدد راد ۷ و «شثیا تساقا رایتخا ۳

 هنس ویق هلئاعفد یتیم نانع وا ناطلس ری تافو

 هن رو صح «هدلاح ناخن هح رلثعاس بو دیک

 هد كالا ید فر .ىدیشەەم رب و ندا هکم رک

 ۱ .ردهاکترابز

 نب سالا وا ۰

 ۱ ا ی سامعلا وا
 9 < ید س ۰ ۰

 سابعلا وا و ردتقملانب سابعلا وا « مصتعلا ند سابعلا

 نيعتسم «بللا نیدل یصان «هللا ىلع دّمعم »] قفولا نب

 هنب رهدام » یسابع هر اب دصتعم و للاب یضار « هللا

 [. هلی رویپ تعجارم
o؛د يا رب دعا ] :  

 «یح یا نب لب تا ی س ۰ و

 هب رلهدام « ىج یا نب لّصفو یصدتسم نب دجا

 [ .هل رو تعجارم
 ندایلواو الع ربهاشم 4 الإ |

Ak 4هدنګ رات ۲ بولوا  

 تاف و هدشک | هدنح رات Ng «شوط هد هثدس

 ره

 دنسهدام € حافس « | ۱ سر تا |

a CC OS 
 - دبع نب دجا لاک) 

 ن یر سابعلا وا
 بز سوت me ت . ۰

 کاو ٠غ وط ہ دند سش «بولوا ندایدا و ع راھ

 ەدانط وە دد رات N «بورک هد سوم و ماش یی رگ

 «بولوا قوح یسهعفات ثتافنصء رد شعا تا و

 » یم رافلل حاضیالاح رش « ؛ رد رلن وش ىر ەچاشاب

 (« ضورعلا ف لئاسر» «« جاجزال لجلا حرش »

 رداون راصتخا» «« برعلا دناصق ريهاشم عوج »

 طس و (ریبک ید هبکرپرح تاماقم ۰« یلاقلایلع یا

 هدرلج رش وب «بو زاب ِ حوا هل رانا وذع ربخص و
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 راس «ندنغيدلوا شيا رکذ رداوو تامولعم
 -روهشهلا كن راث ۲ . ردشُمءا لاطبا یتسهلج 2 راحیش

 «بولوا لزوک ید یراعا .ردرلحرش و هدیرآ
 یفایتشانالوا هما نکیا هدرصم تس ییا رب وس
 : رد دس و رب روصع

 ربخ مکوحن نم له ماشلا "هدیجای
 رعتسی قوشلا رانب یلق ناق
 مک دعب لاو الف مكتع تدعب
 رس الو مون" الو نيعلل ذل ام

 اش و
 ید رف كنب مصع ہدبرع راعشا ظفح بولوا ندتس

 هدعب و هقس و ییغواو نم ولادبع ,ندنندح وم .یدا

 هدنزرط هساج .یدیا بوسنم هب وقعب لغوا كن وا

 یسەعو ر هلییا ونع «برعلا نا ود و بدالا ءوفص» و

 و نب بوقعی روکذم .ردراو یراعشا قوجربو
 ردششیا تافو هدنشاب ۰ هدنتنطلس رخاوا كفس

 ارج در( مرا | ی یلدا اس هی دجا )
 بلا فلاس «بولوا ندنکولم نیرح یب نروس تم
 «نکیا سوبحم هددفط .ردیلغوا كلاس وا هج

 هلیطس و كرجا نبا یکاح هطانرع هدنح را ٩
 یبا نایصع تدم لین «یرنلوا سالجا هتحم
 ۔اح ناو هلا نسولف ییا نبا ¿ نح رلادبع نالوا
 طرض یانلتو «شعشاغوا ا یا وج وا 9

 هلا نانع ییا نب یسوم هدننم را ۷۸ .یدیشغیا

 یتیبلاغ كہلا یوم «بودا رو-هظ هع زانم هدن رلنش

 یش خاک ارملاو قن هل دا هجرت تحاص «هنن رز وا

 «صیلخم ندنف رط رجا نیا هدهسا شغل وا سبح

 یساف ادا قرنلوا قوس هرغم هدنخح را ۷۸۹ و

 یتبدل واشعیا توف لا طبض یجد

 ندک دتبا ظر ندیکب یاس و داد ربسا یتنطلس

 . ردشقیا تافو هدن را ۷۹۰ یرکص

 رب | یا سایعلا وبا ( یراد دجح نب دجا)
 ادم كنادج نب هل ودل | کیس ٣ یبتم هد وب بول

 ۔رلنی و یرلارجام قوح كب ها ینتم یو هو

 ندا راس

 . ردشیا

۱ ۷۳۵ 

 | قوچكي هبسانلاب ربارب هللا لح یتتالکشم ره كناماقم

 ۱ - وا

 .«لیلطارصتحم |
۱ 
1 

۱ 
۱ 

 و با

 ۱ یملش نهرلادبع وا

 د هدنایداو هع ونعه مولع ءب ول وا ندنن ویفوص

 (نیسح ند دج)

 ریهاشم EE اس

 . ردییحاص ه د دوم تا ات هل وا یحاص لوط ۱

 :ردتا هحور یرا آ .ردشعا تافو هدنح را ۲
 وصل ابادآ» 6 یزاعتلابادآ » ۰«تیف وصل تاقبط»
 لاتما » ۰« نعب رالاباتک » 6 هیصلابدا» «(ةيف
 ۱ قیاقلاباتک » 6 ةوفصلالها جی را » <« نا رقلا
 « يف وصلا نئس» <« رقفلا للز» «« رسفتا ق

 .هریاسو «ءایل والا تاماقم» 6 ة وتفلا »

 ا ج ادبع | (لیع نب دح
 - دم ربهاشم ۱۱ ی ف ی ر

 هدا مش (اسف) كناسا رخ هدنګ رات ۲ ۱ ۵ بول وا ندني

 رو ؛شع وط

 - ووسم دل ۱ كتافیلأت و is و دیدیم د هدنخح رات

 ر لناونع »¢ ثیلالهاو

 0 لاصتلا ىا ن فاد وا
 رم اشم ۳ 2

 ها ونع نترازولا وڏ «بولوا ندنسارعشو ادا

 لا تن ریه . رد ونعم

 . ردشکیا

 و او

 (لع ن د ) وار اخ ا ۱
 ام 1 قرزالا 4 هللادبع وب

 یه دج قم "هددعتم تافینصت بولوا ندنسالع رک
A۰ نکیا یضاق هد هطان رع  SHER2 رلثا مدس رح  

 رسوم ندار واو LES «هنن رز وا امت نت

 ا كذا ییابتیاف یکاح رضم احر
 نوا قفوم «هدهسیا شمالشاب کیا قیوشت
 هدنندوع هرصمو ؛شقیا عح یافیا لت هزاع
 «ندنغي دل اقیلاخ ندناش وشت نوح داد زسا تكسلدنا هنن

 دال کاع ر قم اف یا
 تافو هداروا هدنح را ۵ داو ؛؟شلزد وک

 یرلفورعم یسرشک تافیلأت .
EEحرش یف لیلغلاءافش ترابع  

 ییامو اعم ی هدنسدمدقم ت وک

 قردلوا

 هس دق هی ا ونع

 ۱2 نیا وا ردشقا

 مماج اب قیاقحو 8 قوح 9 کیدو

 دل ربع مالعالا هضور» «كللا عئابط یف كلسلا من ادب ) ۱ تاذو هد رات ۳۹۹ .ردراو یر یاشم هد

 لزوڪ د یراعسأ .«مالسالا مولع نم هب ر لا



 زا ترا

 شلیوس هدنقح نانو كنسهدلاو تس یا وس بول وا

 0 یتیدلوا

 هتفكا نيعلا عومدو ىل لوقت

 ىدلو اي لاحرتلا و نیعلا مظقا ام

 نم هجرل تلاق یرسلا نیا تلقف

 دلي ملو دلوي مل كلملاف نع دق

 i شب ن هلادبع وب

 «بولوا ندنحشاشم كبیطخ نا یدلا ناسل روہشمو

 هلی وق هعلاطم یرلباتک یکهدنناکد ؛نکیا فاح ادتا

 سلوا یحاص لوط د هدایداو نونفو مولع

 هد هطات رع هدن رخ رات ۸۰

 نان

 .یدیشمالسات ی

 ردا تاق و هداروا ACS SUV ON «ںوغوط

 0ا هرص هدلاح قیدنلآ فرح كلیا تنسهلکره
 دد راعشا دا یی اوف وش نیا تیر نا

 یآوبت نییداولاب ةعجاسا
 تالا اهن ارام

 هب رش قس هناز ضور رکذ ید
 باصع ءابظ یط یعض حابص

 بضاوخ

 دف رش و 2 ا ادا «بولوا 7

 نردحا ماما هددادغ و ا ردق هنس ۱۵ «هللحر

 ثیداحا عاقتسا ندا ربهاشم ۳ ندنباڪا تالباح

 .ردشن وا یمطعا ماما كنتیئدم سلدنا «كردبا هشرش

 کلوب نوعکیدتبا تموصح راهظا هدنقح هبواعم

 ۲۰۵ .ردراو ید یراعشا لزوک .یسا نونظم

 .ردشعا تافو هدنګ رات

 یا | بن در
 یافیل اتقوجرب راد ههعونتم مولع «بولوا نداحص و

 یجد اط بی دن رس یحو هب ه دیعد راط:او «ردراو

 یلاوحا رناس لوو یحایسو درک .ردشعا تحایس

 .ردلوقنم ییامارکو لاو-ا بثاعو رداولقوجرب هدنق-
 ردلاک رب یراداقتعا هدنقح تاذوب كن_سلاها سراف

 .ردشعا 4 هدنشاب ٩۵ هدنح را ۱

 ی بس 1 ۱
 5 ادب

 و یا یسدعدو كوم رو ی ا ۱ ۵

 یرابتعاو ردق هدن دنع كنا و می زب زعلادبع و ؛شعوط

۷۳۹ 

 .یدینیا تو رو ا 7 2 وب ك

 ۳ ا 1

 یفوسصو ریسقل و تیدح و EFE «بولوا ا

 ۳9 لادبعوا

 یهیسالب یدادجا .یدیا یحاص لوط دب هدنایداو

 هدعبو «سموط هددیسرم e «هدلاح یرلقدل وا

 هدهیسنلپ و هبطاشو هیسم ,یدیشعا نطو هدهبطاش

 هدنح ران ۵1۵ و «شفلو سردمو بیطخ و یضاق

 نا فرا مهولاة رعس»

 یرتا رب ریتعمو لورب تیغ هلیاونع « مهفلا ةورذ
 . رد راو

 2 نایفس ن هللادبع وبا

 .ردشا تافو هدهبطاش

 ناورق (دح)

 -الع رها .ڈم

 . ردیفل وم كناتک یلناونع «یدابذ» ؛بولوا ندنس

 .ردشتیا تافو هدنح رات ۰

 ll / لیلاقش ن هللادبع وبا ۱۰ دع) ® هه

 E ۳ ندنسایدا و الع ربهاشم سلدا

 هدنح رات 6 ۵۵ هدنندوع «هلثلحر هقرشو شم وط

 ارو تامارکلا باتک» .ردشتبا تافو هد (هرییلط)

 قوح ر رکیدو ا یانک رب هلیاونع « ءایلص) | نيه
 .ردزاو یراعشا هلس افینصت

 نر رح ےس رح)

 DE ۱ سهاط ِ هللادبع وا
 هاد هدنخح رات o1۲ «بولوا ندنسایداو اله ريه

 «دلتلح ر ەقرش هدعبو ؛ شبا تشن هدار وا و د) و هد

 هدادخب ورک ندک دتا

 لیصح «

 رد هدقشم د تدمرب

 !E ERA ءداروا ردو هننافو هبودیک

 لاتر ا »¢ بدالارهوح لدعم 8 به ذل | نبع

 کک تاقو هدنخ رات oN .رد راو

 بیدار 1 عو مر هلص هالادع ۱
 قاقشاف هموسوملا رردلا» «بولوا تاذرب عاشو
 « نانملا ةحارو نانملا ةحود» «« ةموسرملا قورطا

 یراغ تا انافلا ضس رکیدو ییاتک ییا هلراناونع
 .ردشغا تافو هدنح راب ۷۰۹ . ردراو

 دمش نی دل اس

aبرغم  
 1 ۱ قودص ن هللادبع وا

 ؛شعوط ی هدنک ران ۱۷۲۸ «بولوا ندنسالع



 كب یرابتعاو ردق هدندنع رجا نا یکاح هطانعو

 یسدنکو «هرداص» یاوما اروم «هدهسا شفل وب لاع
 هدللحر هسنو «هدنغږدلتروق تدا «قارهنلوا سح

 هدرا ۷۹6 و ؛شعا املا هبیصقح قصعاوبا
 تلحر هرصمو هبردنکسا «هنرزوا یافو كئو

 ؛شمروک لوبق نسح ندنفرط قرشا ك١ «كرهدیا

 حرش )) «« ةدمعلاح رش » ردا تافو هد ۱ و

 یک «بجاح نیا عورف حرش» «« یرغصلا ماکحالا

 یندیرهبطخ .ردراو یراعشا قوی یافت شعب
 .ردشفلوا نرود و عج

 | قوزم ن ةللادبع وا
 هدنح رات VD .یدا تاذ رب بیداو اع «بولوا

 ی دیفح ك

 قوح یافیلأت .ردشتبا تافو هد ۸۶۲ «بوغوط
 - ارقلا مجتافلا» : ردیئآ هجو رب یردجلساب .بولوا

 ةيقوزرملا جاغ ا » «« ةيسيطارقش حرش ق ةيسيط

 راد د ع ۰« ةيجررخلازجر جارخسا ق

 ARS رباد هتاقیم «« ةقىدلا» « ةضورلا»

 «« لجل" حرشیف لمالا ةيابن * 6 قاشلاعنقملا» و

 ىلا حارعلا» ««ةصفق اع دئدام ىف ةصررفلا مانتغا» "

 | تاررکمق یرارداراونا» .« میل الئاس ىف جهلا ۱

 راوا» « « جارس نا داتسالا داوف راطتسا

 لیلدلا» .« نیقنلا ۵0!ءایل وا ثیدح حرش ق نيقيلا

 محیصتلا » <« یورلادغاکلا ةراهط مخیجر ىف یولا

 « صقانلا لماکلا ةر یعدم ىلع دزلا ف صلاخا

 ضورلا» ««رونلادبع نبال یواتفلاق یواخارمصتحم»

 <« ح اتفلا ص یخ" » ««ءانبلا نبا صرخلت » ۰« یراخلا

 هيفلاراصتخا» 6 یحوسالج» ,« نامالازرح »

 ةقرط ىلع صالخالا:روص رسش» «« كلامنیا

 ماعا ايو شغلوا لاک ا ادعام ندرلن و . «ءام |
 « جیش حج وا هب هد رب ۳ «یرات | قوحرب شلاق ۰

 .ردراو حد یراعشا هل رهبطخ و یوتف قوحرب
 راد | م نامعت ن هللادبع وا ( دمت ) ۰ ۰ ۰ دا

 شن و هدب رم هد ن راد ۲ بول وا ندالع

 هرصو هدنتیعم كنب ولع زعم رار هلئسحا وا یردارو

 یرکص ندناذو ثكنب ردارب «هدنتنطلس نامز «بولک

۷۳۷ 

 راهو و یهدنداربا هبطحخ و لیطفو عود

 ماس واو نانعوبا ند دالواو ییرم نساوبا هلتسح

 و با

 ؛شفل و :اضقلایضاق هدنرلتنطلسنامز كکاحو زيزعو

 هدنش را ۳۸۹ «بولوا لئا ههاجو ع قوح كيو

 .ردشعا تاق و

 (نج رادع ن د#) و. زا

 . له هاشم یلدا ] هک دی وا
 (تنقلا) ندنلاعا هیسیم هدنح رات ۵۰ «بول وا ندنس

 هل دصتم هشرش ثیداحا عاقفساو :شععوط هدن ریش

 رب هلیلاوحا مجارت كنخویشو ؛ش۶ا تلحر هقرش

 ۔زای تافیلأت ضعب رکید هلاتک رب عماج یتایاکح یتوچ
 . ردشل وا عقاو هدنحم را ۱۱۰ ییافو . ردشم

 | یصفح ةللادبع وا
 [ .تعحاممهنب رلهدام « ی صفح یاب دمو یصفح نسح ن

 1 یصفح رصد «|

 رع « یصفح رصانم

 .هدام « یدیج 2

 نی دنع نیدلاءایض)

 ریهاشم (دحا ول ادبع

 | یدیج هللادع وا

 «شعوط هدقشمد هدنحم رات ۵ ۹ بول وا ندالع

 وه « ورم نا دهه «ناهفصا کم «دادغب < سهم و

 ندکدتا تئارقو ذخا «هلثلحر هدالب راسو لص

 هل اعم تا هلفیصد و سی رد فید وع هننط و «هرکص

 تام 6 «بودا سیس ات ثبدلا راد رو :شمالشاب

 ٦٤۳ یافو .یدشعا فقو هاروا ید سورا

 بولوا یسربثک تافیلأت . ردشلوا مقاو هدنخم رات

 س ا کک هر زوا دلح ۷ 2 رد رلن وش یرهجلساب

 6 ة راتشاثیداحالا» «« لاءعالالئاضف » «« ماکحالا

 دفص باتک » «« نآرقلالئاضف » ۰« ماشلالئاضف »

 یبلا» «« ثیدلاباحا بقانم» «« رانلاو ةنجملا

 - اقلاریس « رح نددلح حاق رب »¢ ةب اصلا بس نع 1

 .( هسد

 (دمالس 1 دج)

 اش ءاهفف ریهاشم
 هلکلیهلیا و «شلوا یضاق هدرصع «بولوا ندهیعق

 «بولوا ییافینصت قوحر .یدیشلردن وک همور رابد

 «ءایدنالانع ءابنالاباتک» ««بامشلا» : یرروپشملا

 ۶۵ او «سحه ططح») <( ءافلط | راوب»

 ۱ یعاضق هللادبع وا

 ERA تاقو هدنخ رات

 (یرصب دسا نب ثرح)

 . وا ندداهز ربهاشم

2۷ 

 ۱ یساحم هنلادبع وا



 و با

 .یدنا تاذ رب عماج ی هینطاب و هب رهاظ مولع «ب ول

 ۷ هل وصاو دهزو یاتک رب هلیاونع « ةیاعرلا »

 -هنایکحلاوقاو قالخا لئاضف .ردراو یافیأت شعب

 .ردشخا تاقو هد لنت رات E .ردروېشم ی”

 (ةلادبع ۳ دج) | |

 ا ایفا, ید هللادبع 2

 EWES یراهمو ثوق یک هدسایق «ب ول وا ند هیعف

 . ردشم اح رش فیش . ردل وقنم ردا وت ضعت

 .ردش) وا عقا و هد رلخ رات ءع ۲ ۰ یافو

E 
 ا یلدا ی ۱ یرفاعم هللادبع وا

 ی هد هیسالب هدنح رات ٥۹۱ «بول وا ندنس

 هداروا كد هنن افو ا هب هب ردنکسا ه دعر و : شا

 ضعي «بولوا ی >حاص لوط ب هدضصدا رف . ردشفل وب

 و EE ه دندح اف ل 0

 نا ناهلس ۳۳ ۱
aكسلدنا کر م هلل تا  

 هدنح رات ٩۸۵ بولوا ندنساصو الع ربهاشم

 لاو هدقشمد فلتلح ر هقرشو ؟ شک وطا هد هط اس

 هد هب ردنکسا ۰ه رک ص ندک دشا تئارقو ذخا هدلاع

 انا ۲ .یدی شفا تاقوا رصح هدابع « هلتط وب

 : راتبا هحورت یافت . ردشقا تافو هدنخ ر

 ی ةعماطاذعللا » 66 بیرغلا بیر ف م قلا كالا و
 هفرعم ق لزانلاو بتارملا فرش » <« ةعفاللا مولعلا

 حرش ف هنسلاثحابلا» «« لزانلاو تآارقلا ف ىلاعلا

 یه ا» 6 دقرطاسابل ف ةقرطاناتک» «« دیرصا

 0 دیلطا ذہلا» 6 دن رملا و میشل |مزلپ امف دیفلا

 مر ف شیرعلا رهز» «« ةيفوصلا ابلع رلطصا

 در ««یطاشلا بقانم ف یضلاره زلا» ۰« شیشا

 . « دی ویلا تیداحالاق هيضمل ا نيعب

 وس ن

 ریهاشم لدن

 .یداراو یسه رم ید ندنایدا «بولوا ندنسابطا

 هب هیلیسا هدعب «بوغوط هدهبط رق هدن رلخش رات ۰

 یوردب هللادبع وا

 ندد شر نا دیلولاوا روهشم یط ۲ ا لاقتا

 هدنتیابط تهدخ كکولم ضعبو ؛شا لیص و ذخا

 ینباتک لناونع « قصتسلا» كنيلارع .ردشفل وب

 .ردشعا راصتخا

 دعا (سابع نب دجم) |
 «بول وا ندن وب وح

 یدر 4للادبع وا

 و با ۷۳۸

 . یدیا یحاص لوط دب هدب ع مالکو رداو و هدنایب دا

 : رد رلن وس یرلف و رع» «بولوآقوح یه دوفم فیاصت

 رابخا» 6 سابعلا ینب بقام» ۰« لیلاباتک»

 دادغب هد رع رخاوا .«وصلاق یصتحم» :« نیدربلا

 E O اب al هد
 .ردشع اتافوهدنشاپ ۸ ۲ هدنخ رات ۰

 هیسابعتلود (دجم نب سابعلا وا) ۷ ربعلاو

 -رادوراه «بول وا ندنسا رعش

 . یدیشنوا

 تافومدنامز كلک وتمو ؛شعوطهدنتفالخ نامز دیش

 .یراعشاضعب هدنقح دم كن هیسابع یافاخ . ردشت |

 ترضح .ردلونم رداوت قوحر هدنفح .ردراو

 ضب هدنقح رلیولع «بولوا ییکو ضغب هلع

 .یدیش وا رسام هییظن رله وعه

 هلنادبع اا :

 لاله ب ب ما | حارج نب هدیع وبا
 نامجت وند هاڪ (رهف ن ثراح ن هبض نب بیهو ن

 هدی راثوب نطب یدب یسن «بولوا ندمالسا نیدهاجم
 یفدلاف بت ال رطم) لوسر تتنامد رهف

 رضاح هدنساّرع ردب .یدا ( راج تش ها مغ ما )

 شا لتق ینیردب نانلو ندتفرط رافک «بونل و

 هدهالالوسر تیعم ید هدناوزرع ¥ «یک ینیدلوا

 قوف تعاجشو تربغ یکید زس وک تقوره «بونلو
 (ذمالانیما) ندیهانلاسر فرط «هليبسح یتهداعلا

 .یدیشارویب بیقلت هلیبقل

 ماش نالواعقاو هدنرلتفالح نامز رع ترضح و رکبابا

 وق شاب هاک هدر راع مهمو ؛بولوا هدنناحوتف

 «قدهلوا هدننیعم كدیلو ن دلاخ ترمضح هاکو نادنام

 ید هيت اقحو لدعو «شمزس وک تمه هداعلاقوذ

 RA .یدشقا رب هدنريح یرامور نالوا یرلمصخ

 -وهط یتلع نوعاط دوم رکسعم هدن-.د رک ےر

 - خدقبیصمو ؛كرەرو تريغ هیلاهاو رکسع «هدنر

 هلو هسک رهو «هدکشا دع یتحر ر كقح بانح

 -هرآ سدق هلا هلمر «نکیا هدکلیا تحصن ینسخنا دع

 ‹قرەلوط هتلع و هدنس هب رق (ساوع) عقاو ن

 هد راوحوا قیرش رق .ردشعا لاحص را هدنشاب ۸

 . ردعقاو داع مات (ناس وغ) هدر ید د رق (ایع)

 (یناشاف ر ن دجحا)

 | هدر دیم د «بول واندالع رهاشم
 هدنا رهو «شوط هدنس هب رق (ناشاف) هدنسیح اوت رص



 . ردشلوا عقاو هد رات ۶۰۱ فو .ردشعا تا

 باتک» «هرزوا قلوا عماج ییرابغ ثیدح و نآرق

 .ردراو ئرار روبشم هلیاونع « نیب غلا

E GES ۶ 

 E ا
 هدنظفح كع رابخاو راعشاو هدو صوضل ا
 دل وت هدهرصب هدنګ رات ۱۱۰ .یدبا یحاص یلوط دی
 -رط دیشرانوراه هدنخ را ۸ 0 تأشنو

 قوف توق یک هدایدا .یدیشغل وا بلح هدادغب ندنف

 .یدیغ و تفالط و تحاصف هدنناسل «رارب هلیسهداعلا

 - وا هدایز بم دوش زود
 ضعم هلا یمصا .یدزامهت روق ندنلید هسک «بول
 _ هیچ اب بول وا قوح ییافینصت .ردراو یرلارحام

 «« نا رقلاببغ» .« نارقلا زام » : ردرلن وش یر

 «« جابدلا» ۰« ثیدلا بیرغ» «« نآرقلایاعم »
 ج راوخ» .« ناسارخ» «دودا» <« جاتلا»

 ج سم ) ««نافیضلا» ء« ىلاوملا » «« ةمايلاو نيرحلا

 «ضاریلاربخ» ««لئابقلا» «« تارفانلا» ««طهار

 ««تايلا» <« ماجا» ««یزابلا» «« یارقلا»

 ۔الا» <( لیطارضح » <« رشاونلا» « براقعلا ۵

 « ليا » «« د زالایدایا» «« ةلهاب نايب » ««نایع

 «« لحرا» 6 ع رزلا» 6 داسنالا» .« لباس »

 «« مایللا » 6 جرسلا» ««ةركبلا» «« ولدلا »

 ««مالدتحالا» <« دراوشلا فیسلا» «« سرفلا »

 رعشلا» :«فارشالالئاقم» <« ناسرفلالئاقم »

 قلخ » <« بلاخلا» .« لعفاو لعف» ««۰ارعشلاو

 « مرطاو هکم» « فا » <« قرفلا » «« ناسنالا

 «« تاغللا » « برعلاتانوی » «« نیفصو لا »

 الا» <« تامواللا» ۰« تابتاع۱» «« تاراغلا»

 ةيعدا» «نافطغ رت ام» <« برعلارت ام» >¢ دادشآ

 «دفعلا» <« ليل اءامسا» <« نامع لتقم» «« برعلا

 را ح وتف» .« زاوهالاح وتف » «« ءیصبلا ةاضق »

 ةصق» 6 جاحخ ارابخا» :«ب رعلا ص وصل» ««هینیه

 ۰« سررفل|لئاضف « ٤ شرد نه سا » «« ةبعكلا

 کش نم» «« هحتفو داوسلا » «« ةماعلا هیف نحملتام و
 لاو سوالا» .« ةينثتلاو حا » ۲ دجو لاملان»

 | ىلع ن نسطان هللادبع انا مهاراو دم » جر

 ایال» :« بلاط ییا نب

 .«مهرابخاو نزام
 .ردشعا

 ف مایا » کو ربعص م

 تافو هدنشاپ زو هدنخګ رات 1°

 و با ۷۳۹

 (مساق نب لیعامما قاحعما وبا)
 «بولوا ندع یارعش مظاعا

 هددادغب هد ۲۲۱و « دلوت هدهفوک هدنخ رات ۰

 مولعم ییدلیوس رعش زسفلکت كب
 هنعج كنسهلج هک «ردقوح ردقوا یراعشا ؛بولوا

 ندنسنحالعا یسه قح آ ؛ردشمامالوا قفوم هسیک
 کا .ردقوح خد یرانداو طسوا «بویلوا

 .ایداعاد .ردقلعتم هقالخاو تحصنو دهز یراعشا

 را یر هدبودیا ثحم ندمولواو ندنتسانف كن

 هم

 ههاتلاوا

 ّ ردشعا تاقو

 دیشرلا نوراهو یدهم ندهیسابع یاتلخ ی

 كى هدنقح . رد راو یرلا رحام قوحر هلا نومامو

 -رط دیشرلا نوراه .ردلوقنم بئاعو رداو قوح

 -وبم و یبس كسحو «قرهنلوا سح تدمر ندنف

 ندنرهراب تشندیمو یلاوحا عقاو هدننامز یتیس

 .اورقوحرب ه دنقح یسهقالعو قشع نالوا هب (هبتع)

 راعشا قوحر ید رباد هراصوصخ وب و ءردراو تای

 واو ندیعیبطو زسفلکت ردقوا یراعشا .ردشلءوس
 اروم همتا هک شرب ور

 ۰ رد ور ینیدل وا شعد مردتقم دملکت یرلوا موظنم

 : رددن راعْنا لج تب ییارب وش

 الاخ مدا تب ی

 داع هبر ىلا لکو مهبر نم ناک مهد و

 دحاجلا هدج ع فيكما هه لالا یصعی فيك ابچع ايف
ESحا هنا لع لدت ۳32۵۱  

 NE ۱ نويل نب نامع وا
 - اص هرشک فیاصت «بولوا ندنسا رعش و ابدا ربه

 قلعتم هتعص و دهز یران او راعشا رثکا .ردیبح

 یافیلأات ضعب ید ۳ هو سوک اتو وا

 . رد راو تافو هدنطساوا ی رڪن ی رهن زند تاب

 -و رعه لا «بول وا 71 ناو ییافینصت . ردشا

 مکطاق ظفاللالاجو ظفالا لّ» : ردرلن وش یرلف

 .اولاو ایاصولاق عدلا ءادنا » « ظعاولاو ایاصولاو
 «« ةب رقلا یاعلاق ةبذهلا تايالا » <« مکاو ظع

 هڪڳب اصن ا « »¢ باد الا شات و بایحالا مئاصن»

 ال ایلعل ادب رملا اڪ « > هب ردبع نال اکا ۱

 رحلاح ورا راصتخا قف ر-لا ےقن» «یصفقلادشار |

 قوحرب اهد هقش ندرلن و „۰( ی رهفلا باللا ن ل |



 و با

 ترش هلقلیح راصتخ | «ندنکب دا E رب اشک

 لپو نوزوا كب یرب ندنر اکا س

e ۳یدا یو نوي نبا » » 

 .ردرومشم ییدید ( یدردا راصتخا ۔اھکح ر

 ا وا هعطق وش «بولوا قوح ی

 انس نا یا اب لضفتلا سیل

 انا نم لیمباب یزاجی خال
 ۳ ا یاب للا نا
 نع ق هنع تنا و لسیملاب كل

 همش 2۵ دوس

 0 ا یدلاخ نامع وا
 ضعب ۳ 0 درب هلاونع « نئدحارعش ةساج »

 هدنبظن هشار راعشا . ردراو یراعشا قوحرب هاب راث آ

NTEكا تقرس ییرارعش كن رلهقشب رار  

 او كن ردار هل راعسا یدنک .شعا ی

 .افوو تدالو لو حرا .یدیشعا نیود و عج هد

 .یدمهنل وا سزیسد هنناق

 RS ته و م

 ا زر ی | قسشمد نامع وا
 ه دنت ابط تم دخ كناسبع ن لع ربزو بول وا ندنس

 وا ست هددادغب ندنفرط هیلاراثمو ؛یدرونل و

 وب هدهنندم و هکم و داد و هنت ردم كناتسرا نانل

 .یدیشف وا نییعت هنراظن رهناخهتسخ موع نانل

 هتسهچن رب كیهواشو هیبط بعک ضعم ه ییرع ناسل

 قلعتم هقالخا ند را | كسونلاج

 ینیدلوا شبا فبلأت باتک رپ هللا عج یداوم نالوا
 ۰ ی نه

 « ردراو یرارب جد اد هضم ا

 كتشالو نع هدن رعلا 5 رب زح 8

 ۲ ۱ E سل رع وا

 ٦ ند رح لحاسو هدهمایم بول وا هبصق رب یرک

 -روک كح وک رب یتهلکسا .ردعداو هد را تنعاس

 روسشب یع وا . ردیسهبصق (ناربح) عقاو ه دنحا ل رو

 اس رقنو هدنرفق یرلکنا كغاط بولوا طاع هلا

 .اها ۸۰۰۰ حو عقاو هدیلاش ضرع ۳
 ردعماح ی

 قو لاش «بولوا عقاو ه دن اش ام كنغ

 - م اضق هدنفاکس

 - انس هدیدح یماضق شیرع وا س .

 اب غو هلیساصق هيل اب ین «هلیغاعس رس ندنتهح

 هم ام یتهح لحاس

 قاغاطقرط قرشو «هووا قی «بول وا بوسام هب

 ءایوب «دیوچ «قوماپ هجلشاب ینالوصحم . ردکسک ویو

 . ردطاحمو د و دم هل جا رب جد

 و با ۷:۰

 1 یساوه . ردن رابع ندهراسو ییادغب سصف «ماسیس

 . ردل دتعم هدرلغاط و قاعص تیأغ هد هما

 | نامز ( یعح هل ادبع اه هزع وا .U لا

 ۱ ضبرحو قیوشت یشراق هناعا لها یرلکرشم هاب راعشا
 یربق ش «بوخود رسا هدتسارع رد . یدردا

 زن گز و سم هلا ناسا یتغیدلوا
 هب راع یشراق هرلنموم اهد ر كروهدیا بلح

 دحا «هدلاح یییدل وا ویلاص «هلیطرش كم ها

 و و ہد ضد ما ا هن هدند هعق و

 ها راک وا لتف دار

 که 0 دج) ۱ ناسا چت ز زعلا وبا

 ندارعشو ادا ره

 «بولوا ندنسارعش

 هدنحش رات ه۹ و «تأشن و دل ون هد دا دغب «بول وا

 باتک » و را هضصوع . ردشمخا تافو

 یافضع ضعب راس و یرثا رب هلیئاونع « رداونلا
 ۲ ردکم نددلح ۱ ۵ یراعشا نا ود . رد راو

 0 ا دب
 ۳ ۹ وبا) ۱ هدصع وا

 تم وح هدست و (قناولایح " ۰

 وا بول وا ندشکولم صفح یب نالوا شمروس
 1۹6 «هنب رزوا ینافو كنايارکز ییا نب رع صفح
 رب بت ی ی زوم هد را
 ۷۰۹ هرکص ندکدروس تموکح هلتحارتسا و

 تیقلت هلیبقل (درییشم) .ردشخا تافو هد نګ رات

 نانل و NEE دک مدنلتف كت ردن .یدیشفا وا

 ` كسا دم وا حش ندمارکا ةنظم هب راج رب

 . یدیشعوط هداروا هجر بحاص و ؛شجاق هنطابر

 ریهاشم (راسب ن 1
 یرد بول واندا رعش

 ندنراهلوک كاسا فب «هدلاح یتبدل وا یلدنس لصا نع

 ینیدلآ ندنحدم كراك | ۱ اط ینا

 .ردشلتر وق ندن راسا «بولآ نیناصییدنک لره زاج

 ماتخ هب هيما تلود «بولوا ندنرلحادم هيما ینب

 ندسابعیب «ندنغیدلوا شل و یجد هد راه رام نرو

 صاش

 ۱ یدنس ءاطع وا

 دات وه یرلن و «بوسیمروک زو

 یراتاجاهم و یرلارحام
 وس .ردشمأ تاف و هدنتفالخ نامز كل روصنم

 ضمب ها همالد وا روهشم

 . رد راو

 : ردندن راعشا لج تب حاقرب
 هنفنا اشاعم بلطي مل "رلا اذا
 ارثک اف قیدصلا مالوا رقفلا كش



۲ 

 ۱ و
 یغلا سقلا و هلا دالب ى رسق
 ارذعتف نو وا راس اد شعت

 مت ال و نودب شيع نم ضرت ال و
 ارسعم ناك نم لسیللا مانی فیکو

 «یلغا بها ربانی بلغا »] ۱ یلغا وا
 [هلروپ تعحارم هنسهدام

 ناورم یا ن رهز) | رهز نب العلاوبا

 بوسم ۳ ( رهز نیا ) روهشم ندنرلن ادناخ ۱

 صیخش «بولوا ید رف لشرصع هدتبط .یدآ |

 ت راهم 2 هداعلا قراح هداض رم هیفشت و ضاما ۱

 هد هیعیبط و هیکح مولع «یک یفیدلوا شمرتسوک
 نیطبارم .یدا یحاص یلوطد ید هدناب داو ۳

 ناسحا قوح كل كراتو «بودا تلشن هدننامز
 یوناق كابس نا ى وا لا و

 تبحاص «قرهشوا لاخ دا هب رغم E E كن و ۱

 ثافو هدنخ را ۵۲۰ . یدیشمک هنیلا كندجر

 رکید لعغوا «ناوم وا یردب كن وب ۰ ردشع |

 ریهاشم ید رهز ن رکب وا یدیقحو ناورم وا
 : رد[ هجور ینافیلأت كنهحرت بحاص .نردندابطا
 | الا» «« ةد رفلا هیودالاباتک » ۰« صاوط |باتک »

 لع یزارلا لوکش لح» ««حاضتقالا دهاوش حاضی
 لع درا ف هلاقم» « « تابرج» «« سونیلاج بک "

 دااقم» 6 دیبطل اتکا باتک » > انيس نا ىلع یا

 -رلن و .«یدنکلا قحا نب بوقعب ةلاسرا هطس یف

 ندنناق و هک رد راو یابرجمو لئاسر ماطر هقشب ند

 نود و عج هل ما كنيفشات ن فس و نب ىلع هرکص

 .ردرلشغلوا

 ۔السا یابطا : ,

 هدنخ را 414 و ؛شعا تاشنو دلو هد (هبحر)

 . ردشم زاي باتکرب هلیاونع « یطلاقیوشتلا »

 تم و

 ۱ یرعم ءالعلا وبا
 عقاو هدن رق حب هد هب روس هدنح رات ۳33۳ «بولوا

 «نکیاهدنشاب ید و ؛شعوط هدنسهبص (نامل ۱۶ رعم)

 ینیدلوایعا كرهدیا توف یرسب رو ندنتلع كچج ۱

 نا هداملاراخ و ؛شعا بداو لع لیصحت هدلا
 ید رف تا ضع هدنای دا :هرزوا یوا ندهسع

۷:۱ 

 . كتسلدا ( كالا دبع

 وين لا كنهیلدشا «بولوا ندتساكحو ابطا ریهاشم

 دعا (هللادبع ۷ دجا)

E 

 و با

 لصاحفوقو ید هه راس نونفو مولع «رار هلغلوا
 ترفو :یدیشلوا علطم هیامکحلاوقاو راکفا كرهدیا
 رداو و بئارغ قوحك هدنقح یسهظفاح هوقو اکذ
 لیصح ندنرصع یالع راسو ندنرد- :ردل وقنم

 هلا یزیربت بیطخ ایرکز وا جراش هساجو «شغا
 هلج ابدا ربهاشم کت یونت نسح ن ىلع مساقلا وبا

 هلیناونع « مزلیالام مور» .ردشفل و ندننادرکاش

 -اونع «دنزلا طقس »و ییلأاترب موظنم هرزوا دلج ه

 هک ءرذراو یسدعوج راعشا ترا

 «شقا خد حرش یسدنک هلیاونع « طقسلاءوض »

 وا لیصفتو حاضیا هجرد رب اهد اروم حرش وو

 اریخاو دیس «دن لا طقس ىلع ریوتتلاح یش» «یرهشل

 NERS عبط هدرصم (هدنحرا ۱۳۰ )

 عماللا « هنن راعشا ناوبد كنيم

 ییرلناوید كنیبنتمو یزبم .ماعواو «بیرت ح یشرب

 هذخآوم ینیراعشا لرعاش جوا و كرهدا راصتخا

 هلناونع « یزیرملا

 هلی اونع « نوصعلاو ثالا» .ردشعا ید دیقن و

 هس | یوص ینیدل وا ید را كوي رب قلعتم های دا

 رژ «هلتع ع هدادغ هعفد یکیا . ردایات یت حسن هد

 رایتخا «هلدوع هننطو یرکص ندکدشا تماقا تدم

 الشاب هکلیوس رعش هدنشای ر نوا .یدیش۶ا تلزع

 لا ویح «قرهلوا عب هنبار كاد یامدق . ی دشم

 وڌ تا هنن ا هنس ٤١ «ندنکیدعا زرو ع یا

 رلساور قوحر ه دنقح یداشتعاو راکشفا . ردشمام

 کیا رب وش .ردشعا تافو هدنح را ۶ ٩ .ردراو

 "هداهز ءامدلا قرت ل تنک نا

 امد ینفج نم مویلا تقرا دقلق
 هناك دالبلا ق كرك د تربس

 اف وا خمضت هعماسف كسم

 هليل اودارا اذا ا یداو

 امرحا نم ةیدق جرخا دلا رکذ

 | سايلا نب ىلع وبا
 حو ۷ روصتم هدعب و ؛یحاص نامرک هد دم تالر

 هری اهاس كولم (دع)

 ییربط حرا روہشمو ؛شفلو یریزو كنيناماس
 .» ۲ یافو رد شا هجر هب یم راف و ی

 نام فا عقاو هدنح ر

 فرشو هلودلانکر »] : ۱
 هر

 .هدام « بوت ن هلودلا 2 ت ىلع و

 ] هل روپ تعج ارم هنر |



 و با

 | هعرز نب لع وا

 . یدنا یحاص یلوط د ید هدهفسلف مولعو قطنم

 ( قاعسا نب یسیع )
 «بول والد ابطا رمه اشم

 بتک قوحرب و «یدرېلک بوديک همور كلام هللراحم
 . ردشعا تمه هتسهجرت هی ع ناسل كنديح و هیبط

 یافنصم .ردشتا ثافو هددادغب هدنح راد ۸

 سیلاطوطسرا باتک راصتخا» : رد آ هجو رب

 - وطس را بک ضارعا » ۰« ضرالا نم رومعلا ق

 « یبوغاسیا بانک ییاعم یف ةلاقم » «« هيقطنلا سیلاط

 باتک نم هالا لاا نم ةعطق یناعم ین هلاقم »
 ةرانتسا هلعی ةلاسر » .« لقعلا ف ةلاقم » <« « ءامسلا

 رهوج نم امل ةلمالا تارکلا و ابنا عم بک اوکلا
 هدر و لئاسر ضعب هقشب ندرلنو .«طئاس دحاو

 . رد راو ید یرل

 | .هت روي تعجارم ۱ ن لع 2

 | ناذاش نب ىلع وبا

 :شعا دلو هددادغب هدنح را ۲۳۷ «بولوا

 هتسهدام « انيس نا » |

 (دجانب نییسح ])

 ندننن دم رهاشم

 هدننب ندنفرط دواد ی رد كنيق وعلس نالسرآ بلاو

 راس و كاملا ماظن رومشم «بولوا لیکو و یلوتم

 هدنحش را 4 ۲ ۵ ییافو .ردشفل و یداتسا كریهاشم

 ٠ ندشل وا عقاو

 ( دج ی دجا)

 ندالک ربها شم ۱ وکسم ى یلع وا

 ینزاخ یر هبوکس نب بوقعی یردب كوپ «بولوا
 بانک » قلعتم ه هيلع تاتو قالخا م .یدا

 هدنح را ۶۲۱ «بولوا قل وم كرا لتاونع « ةراهطلا

 نیدلارمصن ریهش مکح ناک روك ذم .ردشعا تافو

 هبیس راف هلالیدعت و تاوالع ضعب ند فرط یسوط

 4 رسا اا هیر ەلوا هجر

 ۰ ردشف وا

 ۱ یرابدور لع وا

 «هلتلحر هرصم «بولوا ندننادم كنندادغب دینح

 راک يدع ی دجا)

 و لد هیف و_ص جیاشم

 ها و ا را دد سه قوح «] هدار وا

 2 تافو

 یسع ىلع وبا
 «هعرز ن ىلع وا »] ۱

 [ .هیر ویب تعج ام دن دام ۱

۷: 

۳ 
ANN 

 | یسراف لع وبا
 هدنګ رات ۳۰ ۷ و «شغوط هد رهش اتش ) هدنح رات

 ۱ نا ی ۱ اف اقا بولوا لخاد هدادب
 هدیلح تدم ۳ ك زهدا دالب رود هدعب و «لاغتسا

 و «شفلوب هدید زب نادج ن هل ودلا فیس «فلتماقا

 روم را س ها ی رویش اش
 «باسشا ههو نن هلودلادضع «هلبا لاقتنا هس راف
 لناوسنع « دلش » و «حاضیالا» هنما كلوب و

 «بولواید یتافیلاترکید .ردشعا فیلأت ینیراباتک
 باک » « «ةرک ذتلا» : ی ی داش اب

 دعا » ( 6 ةیاا لماوعلا» ¢ « دودما و روصقلا

 حاجزلا هلفغا امف لافغالا بانک » < « تآارقلا ىف

 لئاسلا» . « تایبلخا لئاسلا» « ناعما نم

 لئاسلا» < « تایزاربشلا لئاسملا» « « تایدادغبلا

 لئاسا » ۶٩ دن لا لااا 2۰ 6 تایرصقلا

 ۳۷۷ ۰. هراس و تاللا لئاسلا » «  ةيرصبلا

 1 ردشغا تافو هدداأدغب هدنګ رات

 ( یسوط دمع نب لتضف ) ۰ ۳ ۱

 ا افا ریهاشم تكناسارخ یدر لعو

 لند دیع_ س وا مس «بولوا ندنبن دع یالع و ندنع

 عفاو هدنح ران ENN یافو ۰ ردشغ | ته رط ذخا

 ۱, ردشل وا

| 
 لصا عا ءت قوا ندا و

 «هلتلح ر هناتسدنه «هدلاح ینیدلوا ندمعع قارع

 هدنګ رات ۷ ع و «تساّقا ایا هدن ره اس ( تاپیناب )

 ءایل وا رمهاشم كناتتس دنه ۱ ردنلق

 یسهبرت و «روهشم ینامارک .ردشعا تافو هداروا
 .ردمانا هاکد رابز اذه اتم وب كا

 ند اا ا كلما ۱ لام یعوا
 هد هقلام . ردقو رعم جد هلکشغ د ۳ نا «بول وا

 یا وش .ردشعا تاذ و هدنح ران Ng «شع وط

 ۳ ردندن راعشا هلج تس

 یدولا تب عسیج ناسصقلب فااخ و

 ال-ضاف تنک نا هاقلتام هو سایق

 اصقا بقرب ردبلا نا رت ملا

 رب ما نا ۱3۱ اسم, رای و

 ( دج کی یا ی دل | یجاتح لع وا

 1 رهام (دجا ۷ نسح)

 اش ۸ «بول وا ندا
۷ 

1 



 ارخ ومو ؛شغا اصلا ههلودلانکر هیلاراشم ,قرهلوا
 طبض ندرایاماس هما كننهقیلخ داد یاسارخ ٩

 هب هل ودلا نکر «بولوا بولغم ابقاعتم « هد هسیاشعا

 . ردشا تافو هد(یر) هدنخ رات ۳٤٤ و ءاجلا
 و

 نروس ٽم وکح هداصا

 كنسل اونا نالوا یرادکح ویلا كنتلود نیر ىب |

۱ 

1۱ 

0 

 ی رد هلغل وا كوي ندن ہلا وبا «بولوا یردارب

 هنکلیلاو سافو «اخما دهعیلو ندنفرط دیعسوا
 - اع ؛بودیا نایصع هنرد هدعب .یدیشفلوا نییعت

 ندکلدهع یو «ندنکیدتا طبض یبطع |ممق نیل

 نییعن دهع لو نسا وا یردارب «یرنلوا حارخا

 «ب ول وا بولغملع وا هدن اب راغنال وا عقاوو ؛شغل وا

 هساملج و ؛شلوا روب هکملکچ یرغوط هبوتج ۰

 تعانق هلکن وب .٠ یدیشمریک هلا ینیرلتهج سوس و
 4 هدنکبدنا قوس رکسع یشراق هن رد هنب «ك رهیقیا ۱

 قبح EEE كن رد « هدهسیا شملوا بولغم هنب 3

 ینیدل وا شبا طیضو ء وفع جد هعق د وب «ندنش دل وا

 دیعس وبا های هنس دنک ییزآ رب ندرارب

 یدنکیدک هرادخقا عقوم نسما وا «بودا تان و

 تحاص ءبودا ددح ده راح و نخ وا ردارب کیا

 هدنګ رات ۷۳۳ و «سحو ذخا «هلغلوا بولغم هجرت ۹

 . زدشغل وا قانخا هدسح 1

۰ 
ُ 

3 

 ( یرقن نوراه نب 0 2
 یالع ریهاشم كىلدنا تاع نب رمت وہا

 ؛شغوط هد هبطاش هدنخم رات ۵ ۲ «بولواندننیدحم
TUE CEهسلدنا «هرکص ندکد تبا ج یافیا  

 لها هدهروکذم ةعطق هدنګ رات ٦۰۹ هند وع

 ددان هدنسهعق و (باقع) نالوا یرابدا ادم كمالسا

 خاص و یحاص یوطد هدنایدا و ثیدح . ردشلوا

 یسهدیفم تافیلات ضع «بولوا تاذ رب قتم و

 فلا ق هه ربلا» : یرلفورعم لا .ردراو

 دحار» و « سفللا هناك ر» .« ههحولا خویشپ

Ve 1 
 شیدلوا یادناموق درکسع یاسا

 نایصع هل اعفد هدننامز یاماس دجا نب رصن «هدلاح

 و وفع «هرکص نده رام تقو لیخ رب ء كرەدىا

 نكر و ؛ شفلوا بلج هبارام «قرهنلوا قالطا
 عقاو و ؛شلردنوک ۰ (یر) یشراق ههبو ن هلودلا

 و با

 .ردیرارتا یلناونع « سلدنالا خویش رکذ ىف سننالا
 هبردبع نب رعوا و و

 و « زىلا دبع 1 ربل ۰ ن. رم و

 [.هل روپ تعحام هن رلهدام » هب ر دبع نا «

 (یطبق ريغ نب كالادبع) ۱ 2

 .هفوک و ندنیعد ات ریهاشم ۱ یس رد 0 وا

 هفیرش ثیداحا تیاور ندهللادبع ن راجو ؛شعشير
 ۱ ه نخ رات NA . ردق و وم هدنتنا ور دج

 بحاص نوکر هروک هتاور .ردشع | تاق و هدنشاب

 وا هدنناب كناورم ۷ ثكالادبع مدیا هف وک هجرت

 -ربتک یعوطقم رس كرب ز ی بعصم «نکیا هدقمروت

 شاعترا هلا هشعرر هداعلاقوف «هحروک ینکیدل

 نیع و «هدقد ر وص یبدس كن وب كالادبع هلکعا

 «كنيلع ن نی سح هدا كدایز در 4 دیبع هدعق وم

 تعصم و ‹كهالاديبع هدنلا كنيفقت دبع نت راتو

 دروک ییرلعوطقم رس كرات هدنلا كرر ن

 و روک نع وطقم رس كعصم هد کلا 3 هد یدمش

 دل رصق روکذم تال لادبعو "شعر و باوح هب د مر

 .شّعا ما یمده لاحرد

 كسلدا (دجحم ن دجا) 2

 تدنسایذاو ارعش مظاعا ی 3 وبا

 «یدنا یناکو یاس ماع یا ۷ ر وصم «ب ول وا

EVتاقو هدنحم رات ۸ «بوغوط هدنح رات  

 یبتم «بوا وا لوبقم هلیسهداد ز ی راعثا .ردشعا

 ۰ ردد هلج وا تب

 یوتلاوه هاوّبلا نا یلعت ملا

 روبق نیزجاسعلا توب ناو ,
 هلاو رافسالا لوط ینفوخت
 یدریفس یهاعلا فک لیبقتل

 هنسهدام « یدنک » | ۱ 5

 [ .هلبرویب تعجارم رب 5

 TE ۱ ءالعلا ن ا وا

 "ارق .ردبقلم هلبرلبقل یهمنو ییزام .بولوا عقاو
 ۵ ده رصد هدنامز كن سیصد نسح «بولوا ند هعبس

 نده رااسو كلام ن سنا . یدا یک یو سی ر كنالع

 هدنای وا نارد .ردضشعا هشرش ثیداحا تیاور

 هتاور . یدبا ید رف كاما ۵ د رع اتاق راعشاو

 شع هنیلهاح مایا قلعتم هب ص راعشاو رابخا هروک ۱



 و با

 یمولوط هطوا رب زابش ودا بویالپوط ندرامدآ
 یوشو ده ز ر ارخ وم «نکیا شا کشت راب اتک

 هد 3 هدنح رات ۷ ب .یدشما قارحا ییس هلج هل رکف

 ردشعا تاقو هد ٥ رصد هدنح رات ۱ ۵ ء «بوغوط

 ریهاشم تشلدیا را ۰ |

 ندناتکو | رعش ی 7 J و 7

 ین دن و «شفلوب و دملحت ثتل ود رجا فب «بولوا

 تس جاقر وش . ردشعا تاذ و هدنرخاوا ی رعه نرق

 كل ردن وک هنبرب ندنک ولم نیر ینب ندنفرط رجا نیا
 : رد دنسهدیصف نوزوا 7 ینیدلوا شابیوس «هرزوا

 یدجتم وا یوهلاق یتیعم نم له
 ديم نم وا ضرالا ىف مهتم نم
 فعسم نه لهف عاد یروهلا اذه

 دعسم وا ةببالاو ةباج ۳

 كسلدنا (دیعس نا

 رک | یاد ورم وا
 ید رف كن رصع هدشدح و هدر« سفت و نارق م ولع

EWNهفرش «بوغوط هدهبط رق ه دنح رات ۳۷۱  

 یاشاو «تساقا تدم رر هدرصمو ناوربف «هلتلحر

 هسلداو ؛شّعا تحایس هزاعح هل دصقم فیرش 3

 «ندنکیدتا تماقا رایتخا هدن رپش (دیاد) هدنند وع

 ۱ هداروا هدنح رات و شغل وا تیفلت هلیبقل یاد

 «بولوا غلاب هنیددع ۰ ینافیلأت .ردشعا تافو

 ««فعكملا سر ىف حنقملا» : ردرلنوش یراروپشم كا
 مسر ف داصتقالا » 6 عیسلا تاارقلاق ربسیتلا »

 هیبنتلا» .« ددوجلاو ناقنالا ف ددعلا » ««فععلا

 «« عبسلا تآارقلاق نايبلا عماج » «لکشلاو طقنلاىلع
 «د وخلا ىف هي اقا اة دیصقلاح رش» ۰6۰۱ رقلا تاقبط»

 ««ذاوشلاتآارقلاف یوتعلا» <« جاللاو نتفلا باتک»
 «« دنا رقلاق بوقعب تادرفم» 4« طقنلا مکا «

 ») تالاف خط ولا » ««ءادتالاو تقولاق قتکلا»

 .هریاسو « ةلاحالا »

 .اشم (دام نب یک 1

 ی ا ورم وب
 طرف اد امز هد زا اوارامشا ظفعو وح و تفل

 -اقا رایتخا هددادفب «بولوا یهفوک لصانع .یدیا
 وا لوغشم هلبا لیصحم هدناببش تدمر و ؛شعا تم

 ن دجا .رد شلو تربش هلیبقل ینابیش «ندنفیدل

 دعا تایدا ندت سن دنک ال او ا ضع یک لیتچ

 اررک هتاور,هدنص را ۲۱۰ :ردراسعا تاو

Vé وا 
 :بولوا قوح یافیلاب ردشتا تافو هدنشاب ۰
 ۱ باتک» «« ليلا باک » : ردرلنوش یرلدجلشاب

 ۱ باتک» «« فورطا باثک » هلرکید مانو « تاعغللا

 باتک » ۰« ثیدلابیرغ باتک » «ریکلاردا ونلا

 .« لبالاباتک» «« ةا باتک » ۰« ناسنالاقالخ

 تا فیرش فععم زواعم یاسکس هلیتسذ طخ

 .رسورم ینیدلوا شما فقو هنندجسم هفوک

 ب نام ندا ءهایتض) ۰

 ا یاده شید ۱ یارام ورم وبا
 ناشتا
 تلآ كلصوم . رد ردار تاکللادبع مساقلا وبا نیدلا

 هدلب را «بوغ وط ه دنس هیص (نارام) عقاو هدنف رط

 ه رصد ۳ هقشمد هدعب و شا ا یادتا

AEEك رمدیا » IYهد رلشساپ ۳۰ ید رات  

 قاعسا وا . ردشعا تاف و هد رهاق 0 ینیدل وا

 لناونع « حفلا » نالوا ۳ ههقف لوصا كنب زاربش

 ۱ هب ییفاس قف < یکی نید زای حرشرب هرزوا داح ۲ اهن

 هرزوا دلح ۳۲ ۰ ید هنناتک, ¢ بذهم « نالوا اد

 امهل وا قفوع هنلاکا «هدهسآ شا با ر حج شرب

 .ردراو ید ییافینصت ضعب رکید م

 رماسم (لیلخ اكو هاش E دم
 ع بول وا ندارعش و ادا ۰ ۸

 یسیلدازآ كل روصنم قی هدا یتیدلوا لیر لصا
 هدعب و كنسح نب رهاط ندنلاحر هیسابع تلود و

 هدنحم را ۰ .یدیایبناک ك رهاط ن هلادبع یلغوا

 «بولوا یافینصت د دعتم قلعتم هن ایی دا : ردشعا تاق و

 دلنذل قفا ام باک ۱ رد رلن وش ی راهش اب

 باتک » <« هاشتلا باتك » « هانعم فلتخا و

 . هریاسو « رعشلا یناعم باتک » ««هزیاسلا تایالا

 ییا 3 وش 6 بول وا راذینعم و سیاس جد یراعشا

 : رد ددلج وا تب

 هنافص نوکت نا لواح نم اي
 عمسا و تصنا هللا دبع تافصک
 یذلا و ةروشلا ف كتعصن الف

 عدوا عیس اف هيلا ججا ج

 1 5 ع نشا یا ی ساف ) : ۳

 نروس تموکح هدب رغم ی سد کا

 . قرغ كنساغ ود هلیئدوع ار و یاربنا کهدناوریق

 نابع وا ¢ غلوب ع ويش یاقو «دن ر زوا ی وا
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E Eaهساف «نکیا یسلاو  

 شهرونوا هنن ور وم نا هدنخح رات ۷:۹ هلتع ع

 هدن ران « هلکشا ر وهظ نسا وا یردب ابقاعتم و

 هجرت تحاص بول و عوفو هب رام ردق هنس ییا

 نانع وبا « هلیافو عوقو تكا وا هد ۷

 نالوا شفیح ندشلا هدنقلهرآ و «بولاق سیف ر

 ینیرلتهج سن و و رازج ییعی هیشرفا و طسوا برغم
 -ره رام قوحرب هنایز یب

 هدنشرات ۷۹۹و «تدوع هنساف [رفظم ءم رکص ند
 . ردشعا تافو

 هاشم ( قعسا ن بوقع
 ۳ رحم ۵ ءامقف 7 هناوع وبا

 تلط دلا یدو نر وتو
 «نقارع «ناربا هل دصقم هغد رش ثیداحا عاتساو ۴

 هددم تدم هدنرتهح نع و زا «رصم «ماش

 هک زاروا و نطو دنا
 هدنح را ۲۱ یاذو .ردشعا رشن ییفاش بهذم

 . ردشل وا عقاو

 ( یناسارخ دیزب نب كللادبع ربما) ۱ نوعوا
 تنی اسا رخ اسم ولا ج ورخ بحاص

 هدنابراح نالوا عقاو هلبا هیما یی «پبولوا ندنساقفر

 .یدیشت | طبض ررب قوحرب هلتیلها و تعاجش زاربا
 غد ییا:هدمب .و ناسا رب
 هل رایج راخ :هدنتهج- ناب دو

 ندنترات ۱3۰ اک و رد + را هو
 . ردشل وا عقاو هح هرکص

 e r ا -افخ لاسلا وا نامز (هرتنع یبا نب

 كند واعم و «شلکد السا هدعب «بولوا ندلیذهیب و

 "دلج تب کیا وش .ردشعا تافو هدنتنطلس نامز
 نجس اا

 نم گرد هه الا

 رحل تف نم اولاقو

 و عرش لر وا
 - رلهدام « ها دیبع ن تر ۱ یسع وا

 | وبکر اذا موق یب
 بشرب و انبقرڀ ب

 [ . هل روي تعجارم هنب

 (خاص دوخای دجا) |
 ددیش زا نوراه ]

 ؛یکح یتبدل وا ریظنست هدلاجو نسح «بولوایلغوا

 دبشر نا یسع ولا

۷: 

 بول |

 و با
 دهربثک رابخا و رداون «سانش هتکن « ارا سلجم

 عاش رب كلام هب ینغت تفرعم و توص نسح « انشآ

 یولق بوبحم كموع هيلع هات . یدیا ناسالا رصف

 یار. شن دک ی دفع ۱ لاوقام یردارب «بولوا

 «هددسیدرونل و هدن رکف كا دهعیلوو نوس هداعلا

 كنو نومأم و

 هدنح را ۲۰۹ ینافو .یدبا شهجآ هلیسهدایز هتنافو
 شا ثافو لوا نوفا یسیدنک

 2 ان کم

 دلجا ىع قن يظ دعقو یلقب ماق
 تلف لک E ھا E یتفلخ

 شم باق: دم

 رابخا «بولوا ندابدا ربه

 روهشم هلیفوقو ترک نالوا هع راعشاو رداون و
 هرصدهدع «بوغوط هدزاوها هدنح را ۱۹۰ .رد

 TT دز واو یا هداروا «هللحر هب

 نکیا هدنشاب 4۰و ؛شعا تئارق ندابدا راک

 فان .ردشعآ تافو هدنح را ۲۸۳۲ «بولوا

 هدنتح «بولوا روپشم هدقلباوح یضاحو هدناکن و

 . ردل وقنم تایاکح و رداون قوحك

 ریکنح و ندن راناخ
 ۳ ۳ ۱ ددام یزاغلا وبا

 كنب ردار .ردشهروس تموکح هدمزراوخ «بول

 تمودح هنس ۰ «ب ودیا سولح هت هدشافو

 لغوا یتتطاس هلیساضر یدنک «هرکص ندک دروس
 تاقوا مصح هندابعو هعلاطم «هلکرت هد اش ونا

 4 راراا ۰۷ كردا

 تیصو هنلغوا یخد ینماما «بوزای یخ رات رب لیکم
 تنوق بوک هنیلا ك رایلا وروآ رثالتیقو .یدیشعا

 -ارفو «شفلوا هجرت ههحالآ ندنفرط (غ ربلازتسا)

 هدنسیدالیم ےراب ۱۷۷۲ ید یسهجرت هجزسن

 . ردشعا تا و هدنح رات ۱

 . ردشلدا مشو هدن مش (ندیل)
 لس دنا (بلاغ و ماع) ا A وا

 - وا ندنسایدا ریهاشد

 هد هيس ص 0 یدلوا یلەبط رف

 تاقو هداروا هدنح رات ۶ ۲۲۱ و «شفل و نکحاس ۱

 وا یحاص لوط د ه دل ۳ ص وصل الع .ردشغا

 ,یرتا 34 لکم هل | ونع ¢ نیمل ایت « هدنف و «بول

 . ردراو



 و با

 ن فو رعم مح رادب ع) ۱
8 

 ا ( درج ۱ ی ماغ 2

 باک كلسوبات نب رهجونم هدنابرج «بولوا ند
 جد هند زب SRE د وج ناطاس . یدیا یر زوو

 راعشا هلج تب ییا رب وس E EN هاب ر افس

ONE OR۰  

 اننیب رهدسلا قرف نا ىا رکذت

 یسما وا جا دلارکذ ف وه اخا

 ىتوخا قح دعبلا دعب سنت الو
 یا لهوا سدر ال تلف

 .ارخ كنهکم (لیلخ ن شز:ع)
 بک بول ا ۳ ۱ ناشبغ وبا

 -هلیبق ش اد ر هو تل ات یدل وا یاوو یظفاح كن هشرش

 هدشناط نوکرب ییسیدنک یصق نانللو یسهتشینا ندنس

 4 اندا ییررانخانآ تیک «كرمدا شوخسم
 .هلیبف هعارخ یس هفیظ و یسهظفاحم كن هبعک هلهح و و و

 هدنفیدلیآ ناشغوا .یدیشمک هنسهلیبق شیرق ندنس

 ل برت هدتمادن و قج ی سا «نو جھ دل وا مدان

 رک روح

 "| قینارف را ول
 ندنساما تلغا قب نرو تم وکح هات هیسایع

 را ییا نی دم هلادبع وا)

 8 هد هی رفا ) |

 ا8داز دم ونا یردارب «هدنخم رات ۲۵۰ «بولوا

 ۱۱ و روم هرادتوا عق وم «هنب رزوا ییاف و ك رغصا

 .ردشخا تافو هد ۲۰۱ هرکص ندنموکح كلهنس

 - رب یسیدنک و شغل وا ی یسهرزج هطلام هدننامز

 قوحرب هيو لحاس یرغوط هع سلبارط ندهق
 یراربعب كن هیلقص .هدهسیا شا اشنا تاماکعسا

 EEA هن طبص دن كن روطارمءا مور

 كح (یدرتا نا ىلع نب هللا ةبه)
 «بولوا ندهالسا یابطاو 1 عانغلا وا

 . یدیایحاص یلوط دن هددفسلف و هد راتهح لیعو یلح

 ؛شماشاب هددادش هدرخاوا ی رج نرف کسا

 تروصكنذل هدوش وا هلا هیفسافو هیبط قیلاعت ضعب و

 کا
 لع ندلالاج یغوا كدیعس هلا دیعسو ىلع یلغوا

 عا تولوا ف ورغم هی سایت (عانغلاوا) ید

 باتک حرش » ll .رایدا ندهقذاح

 0 ۰ اتر هلینا ونع « ءابطالا: وعد

 | ییدق ث ثعلا وا

 .ردشم زاب یناتک رب رباد هنآ وصح

 ند افیش )د ا

 8 وا ندا ۳

۷:۹ 

 . ردل وقنم ییامارکو یسدب ع لاوحا

 ن ۱

 ثنسلاها نع .یدا نک اس هددم رکم هکم «بول

 یراداقتعاو نظ نسح هداعلا قوف هدنقح دک

 ر یرلکدتیا رذن هدهرګو هر دادش «ندنغیدلوا

 نسج هجرت بحاصو ؛یدراربربتک رلیش قوح

 لاح را هدنح ران ۱۰۱۶ .یدردا قدصت هارقف

 . ردششا

 ندنسالع راکا كسنو ] جا و ۰
 ر | شاشق ثیفلاوبا

 ی باصد هب هب دج رپ تا «نکیا لوغشم ها

 هدرلا رک و هدرلغاط نامزرب

 یاشا «هلعلح ر هزاعح قر

 هسنوت ءهرکص ندکدنا ترواج هدهرونم بدم

 هاک هد وع

 هلیسهدایز یاد رم هدقلهرآو و ؛شفل و هدنساعدا كم

 ۱ - هل وا نایعو ] ندکد رک

 هس رو اف رش €

 او ندبیغ هاکو هدنسا وعد كاب دهم

 كلام هنورت رب قجهلوا تريح ثعاب «بولاغوج
 راو رلیرپوک «رلعماج «راهسردم قوجرب «هلغلوا
 .یدیشتاصیصخح هیفاک فاقوا هرلنو و ءان تاریخ

 ینیدالیوط «بولوا قاره هلیسهدایز ید هراباتک

 نکلای هدنافو «كرهدنا لیکشت هلاک رب لمکم هلک

 قوحرب .یدیشفل و یسەخسن كيب كشرش ىزا

N 

 . ردشعا لاح را هدنخ ر

 ۱ بهر ادم ۰ :

 ا ی ۱ E سراف ۳

 «بولواندنک ولم صفح یب نالوا شم روس تموکح

 ندکدتبا روبج هکعا كرن هنسیدنک یتموکح ینیردب

 را افلاس هدع «بوروس تموکح تقوزآ ءهرکص

 «ندنکیدشاطبض یتکلم «هلا روهظ هراع ییانا هج

 ندا اد هجرت تحانص
 كنو .ردشق وا لتق هدنح را ۰۸۲ «بولیشش

 هدهسیا شلوا عطقنم قوم یتلود صفح یب هلیلتف

 صفح وبا یردارپ نالوا شچچاق ربارب هلکن وب ارخؤم
 .ردشلوا قفوم هدیدح یهروکذم تلود

 | هب نهاد یع : :

 ی
 كنب ردپ «هدنځګ رات ۷۹۰ بولوا ندنکولم صفح

 روسح «قرانلوا تعي هنسیدنک «هننرزوا ینافو

 «عفریرلیک ریو ضع «هلغملوا هاشداب رب ماعو لداعو

 «بودا عیس ون ینکلام و « ریهطن ندداسف یتساکلا



ie is ab Al sein ۳ 

 ىوش ق یو ف a و یف وف و قف د فو فت

0 ۷. 

 ی ah ی

 ی ی ی یا یا ی E اه ی تو شم

 تست و تو ی TT تست لا اس ی

 وبا

 ینیرلفرط ناستو هاجم و هنیطنسقو برع سلبارط
 ینارتمو تا ربخ .یدیشعا دی دم هلی یساغو «طیص

 هناختک كوي هدست ول هلج نازا بول وا قوح

 بس .یدشعا فق و هعفات ەر هو سس

 تاقو هدنح رات AYY هک ندکد روس تموعح

 «هنیصح با ن

 .ردشخا

E r.ییحع ۳ ن  > 

 یبا نبا «رکب یبا نبا »] ( دیع نیو یر رکب یبا نب
 ‹«نج نا ؛یذواعت نا .ناهر نا «هنیصح

 [ .تعحارم هنب رلهدام « دیعلا ناو یرمب رکپ ینا

E باطل ایا $ ٠ 

 نداتک 0 ۱ تارف ن حتفلاوبا
 یسابع هللاب ردتقم هفیلخ هدنګ را ۳۲۰ «بولوا

 هروکذم هنس «قرەنلوا عیفرت هنرازو دنسم ندنفرط

 رهافقلخ «هلغلو عوقو ىلتق كلا راشم ةفیلخ هد

 یضارو ؛شفلوا مادخسا هدنتباتک ناوبد هدتامز

 هت رازو هنب هدعب «بولوا یسناو ماش هدننامز كهللاب

 :روک شوشم اوا دادم
 ك ردا ساقلا یسهداعا هنکلیلاو ماش «ندنکید

 تافو هدنشاپ ۶۷ هدنخح رات ۳۲۰ ءهلدوع نداروا

 . ردشغا

 ادا: مطاعا ( دی نن لح

 (تسب) ا حتفلا وبا
 ه روکذم رهش «نکیا یناک كزویاب یعاص كن رهش

 راشم «هننرزوا یحف ندنفرط نیکتکبس .روصنم وبا
 هن دهع تکی دوم ناطاسو ؛شعاباستا هلا

 . یدیشل وا ندنسارعش و لاجر كملاراشم «بوشش
 تیاغ

 هدنکح لاثما .ردراو یناوید بترم «بولوا لزوک
 ییا وش . ردشقارب خد هیکح تارقف شه مجس

 : ردندنس « هیون هدیصق » نالوا روهمشم تبب

 ناصقن هایند ىف "رلا "دايز
 نارسخ ریلا ضحریغ هرو

 نادقف قیقعاا ىف هانعم ناف

 یعلب حتفلا وا
 ندنس هبصق (طاب) ی هدن را وحلص وم لصا نع «بول

 ش وا لوغشم هلس رد هدقشمد «هدلاح ینیدل وا

 ی هی ع راعشسا . ردشعا تافو هدنخح را و

 -اشم (یسیع ن ناقع) |
 وا ندارعش و ادا ربه ۱

 و با ۷:۷

 دن رزوا یطبض ندنفرط صال كلم كر وك ذم رش

 هدرصم عماج قیر هنل وا لقت هرمصم ندنف رط هیلاراشم

 هلیس هداب ز ندق و وص ا رومام هسب رد

 و تولخ و «زامقیچ ندن وا الصا نیشیق «راق روق
 تافو هدنع را ٩۹٩ .یدیا مدآ ر روس ییاوزنا

 : ردیآ هحور یراثآ نالوا فورعم
 « ریغصلا ضورعلا باتک » «« ریبکلاضورعلا باتک»

 « ینلا رابخ۰»۱«ربلا » ««تاظق ولا تاظعلا باتک»
 2 >¢ ا تالعف ىق داجسألا ىلع دا رس

 « فی رحلا و فيصلا ںاتڪ » « طلا لاکشا

 لج تس ییا وش . « تادابعلا لیلعت باتک »

 : ردن دن راعشا

 نوص هيف یتهت نم یاب
 نوخ هيف رداغل فاو بر
 بحلا ةعاط ىف بعلا لذ نيب

 نوب موق اي بیبلا نيب و

 , کت ا باقا یا دج) | 1 ۰
I”ا (عرکلا دع ] 9۵  

 حیات هنيه دم ی رعسا «بولوا ندن تو 9 اهقف ره

 ۵۱ ۰ «ب وع وط هدناتس رهش هدنح رات ۶ ۷

 .ردشتا

 . یدنا

 تماقا هداروا هنس چ وا هلا لوخد هدادغب هدنخګ رات

 قاعتم هم راشو مالک لء . ردشع | تافو هد ۵4۸ و

 : ردرلنوش یراروهشم «بولوا یسهددعتم تافیلأت
 ««مالکلا لعق مادقالا تیاهن » ««لعلاو لللاباتک»
 «« هعراضلا باتک » «« نایبلا » 6 اعلا »

  مارلا ةياغ» < « مانالا بهاذل ماسقالا صیت »

 «« دابعلا دناقع ىلأ داشرالا » « ماهوالا قیاقد »

 «« فس وب تربس حرش » 6 داعلاو ًأدبملا باتک »

 « لعلاو لللاباتک» .« لوصالا ف راطقالا باتك »

 تیاغ هدندافعفب رعت كنهفلتحم بهاذم ىرثا ىلناونع
 تاک رب ربتعم

 ا وروا ر اا هج ریلکنا دجبنال «یکینیدل واشلدا

 کلا ی روش مور لوا هچموت ید هجری
 . ردشل وا

 ابطا (قازرلا دبع نی) یالک حتقلا وا
 ینالیک .بولواندارعش و

 عرق حب ۳ نی اسل «بولوا

 «هللح ر هر اس دره هدنح رات TAN هدلاح ینیدل وا ۱

 ندنرلب رقم كلا راشم كرهدا باستا ههاش رکا

 4 ه دنذیعم اه اتش رب کا هد ۷ و ؛شلوا

 : ردن دی راعشا لج تس وش .ردشخا تافو ءنک ر دیک



 و با

 اج نیشتآا تسیغارچ هدرح من وچ
 تسابص دای راذکهر ردو یاوهرد هک

 و یز رطم حفلا وا و |

 -ارع»] 1 حفلاوبا ] | ىلا حتفلا وبا

 تعحارم 1۳2 دام »¢ ییهم لا یا و یزرطم ك

 [ ۰ هلروپ
 ی هر دلا باهش »] «|

ctیا ص نووالق و یلارع  
| 

 لیعاعسا ا ندلا داع دنوم كم ) ۱ ءادملا |

 ) راک نیا لع لضفا كلم ن 2

 اصن ءب وا وا ند هی وا كولم نروس تعوکح دداجب

 ۱ ه دم ولع ۳۹ و تفصخم هل ارد و تراسحو تبع

 اسو بطو خیرا و ایفارغحو تنه صوصا ىلع و

 كرالوغم یاداخ . یدا یحاص لوط د 5

 ندنفیدلوا شلکح هقشمد هلا كرت ییاج ندنرش
 شخوط هدروک ذم رهش هدنخ را ۱۷۲ یسدنک

 هدنناب رام نالوا عقاو هل رلل وغم هرصات تالف . یدیا

 كلم «ندنکیدشا تقبس

 اج نالوا

 و اشا ییدعو و و دعو ا کلم

 ۳ .یدیشقعا اطعایناونع ( خاص فالم) هنسیدنک

O)زر دشا  . 

 كب هب ی وبا رادکح نالوا یعوبتم «بودیک هرصع

 یەدح و تن واعم قوح كى

 و صو ص۶ هنندادحا تن از ته

 هنس ره ءادفلا وا

 بابرا .یدا شم دنا تداع یمروتوک راهده قوح

 هالع رهاشم ضعب «نودا هاج یرزنهو

 ندیا ح دم A :یدیشتا نییعت تاصیصح

 ۷ ۳۲ .یدنا رلشملوا لان هن راناسحا قوحك | رعش

 « رشلا حرا ق کاو .ردشخا تاذو هدنګ رات

 یک س نددلج ٤ شا زا هاقیفد و تڪ تیاغ هلیاونع

 ليما «ادفلا یبا خیرات » E NS یضرارب

 ب0۱۲۸ ٩و هلاعفد یسی رع لصا «بولوا روپش

 ثکاو « سن و عبط ید هده مس اعد 4

 » نادلبلا

 هعیطم هك 2 ر

 عوق » .ردشغ وا هجر هنن رلت اسل ا وروآ

 ۳ ر ریتعم و و هدایز نکلو )ی هن اوف

 ا وروآ یس ع نام هک ندراو ید یسایفار

 برات ال اب وروآ 6 1 ینیدنل وا شن هان اعفد هدناتسدنهو

 ادعام ندرلن و

 هبط «نیلأت رب لمم هلیناونع « یواخا» رباد ههقف

 رب لناونع « شانکلا» بکس نددلج جاقرب راد

 HE هجرت جد هل رکا كن

 و با ۷:۸
 . رد راو یرصتحرب هلی اونع «نیزاولاباتک»و یرتا

 هد ( یوع ةناخنک ) نانلوا سیسأت یی هدلوبناتسا

 فیرعت ىلا داشراقیرطلا » هنمات كنهج رب بحاص

 بره هبت رب ایه فورح هلییا ونع « دالبلاو كلاما

 كنادفلاوا «هدهسپا دوج وم باتک رب لزوک و سصتحم

 هلو تحارص هدربرب راد هنغیدلوا یرثا رب هلمان وب

 .اتکرب یناونع « دیناسلاعماج » قلعتم هثدح .قدم

 ۱ (قشمد رشک نیا لیععما ندلادام) یحاص جد ك

 باک هد هسا ررګ هد ( نونظلا فک » یی دل وا

 ناب غی دل وا شا تاقو هدنخ رات VY كنو یلح

 ندن را ۲ كنادفلا وبا ید كباتک و ندنکیدشا

 ضعي هقشد ندرلن وب ادفلا وا E یشوا

 هن وب ىر ەچەن ‹ەدەس | شەزاب دعفات و دینف لئاسر

 ۳ وش بول وا لزوک تیاف ید یراعسا ردفا

 : ردب د هلج وا تب کیا

 له و لعل ىف رععلا ینعق وا

 لعلب یضم هر نم جو اي
 ال هلع و فاو بيشلا و

 الراو بابشلا هنمرف و

 نت اب بیتشلا عقوا ام

 اض رح نع مر لح ادا

 ر (یبراخ روت ن هللاد,ع) ا | كيدف وب

 وا باعا از ندنف رط رايح راخ یا فن رز

 ن كالا دبع ههرکص ندک دتا لتق یمهدج و ٤ شل

 یی رج ك رودا ب ولغم نب :ارگتسعو لاو كناورم

 بول وا م همه هدنح رات Vv «هد هسی شما لص

 .ردشملوا لتف

 ا 1 یادم سارف وا
 «بول وا یرهداز ع كن هل ودلا فیسو هل و دلا رصات

 . رد دایداو | رعس مظاعا

 هنس دنک هلودلافیس .شعا ردا ليضفت کا

 ید هاارام پودا مازبحاو مارک ا هداعلاقوف

 هل رلم ور هد رات ۳ ۸ .یدا روروتوک هدنرارب

 هب هینیطنطسق «بوشود ریسا هد هب راځ ر نالوا عفاو

 یرکص ندقدلاق هدنراسا هنس حاق رو ؛شلوا لقت

 .یدیشاراتروق كرد رو یسهدقف هدنګ را ۵ ۵

 هدنفح لتقف «بودا تافو الوشم هدنح رات ۷

 دل مع ن هدګ یس ر ك

 وا قتق رافم ند رایج راخ یار «بوا وا ندنناعا ۱



۰ 
1 

 wD ی ی نا تی a n, CO ی
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 هدنقح یراسا یک هدهینیطنطسق «بولوا راد هنح دم

 هدن و ریپ ارا یاود . رد را ویرله دیصق قوحر جد

 كنسه دیص ٽي ییا وش : رد وا رش و عبط

 : ردیریخا تیب هلیعلطم
 زاد ار

 یربشع تحدعما و لیضش 1 تقطن

 عاش نا امو عادم نا امو

 یرماع سارف وا و ۰
 سارف وا

 ر

 | .هلرویپ تعجارم هنب رلهدام « برعلا
 ER 1 ست

 ۳2 تب ۱ یناهفصا جرفلاوبا
 دولم زد رویش ید تا

 ینیدلواندنلسن كراج ناورم نالوا یربخا كن هب وما

 تایدا .یدا بهذلآییش «قرەلوا ندساغ «هدلاح

 كن رصعهدناسناو ریسو رابخا و راعشا ظفح وهد هی رع

 یلوط دب خد هدتفلو وحمو ثیدح «بولوا یدیحو

 ید ندمولع راسو ندموجمو بطو ؛یدیا یحاص
 و هدناهغ ما در 8

 ٩۳۰و «تٽأشن هداروا «هلرڪه هدادغ هدعب «بوغ

 وا بوسنم هبیلهم ریزو .ردشقا تافو هدنح رات
 . رد راو یراعشا قوحر راد هنحدم كنو ءبول

 نددلح ۲۰ یروهش كا «بولوا قوح ینافیلأت

 « رییکلایناغالا » نالوا بايا یلثم هدنای داو فک

 لا كنهیمالسا تیندم هک رد راد را لئاوتع

 ۔وروآ .هلفلوا روصم ید ینلاوحا كنيرود قالرا

 ۱۲۸ ۵ باتکو .ردلاکرب یرابتءاو ترپش ید هجا

 هد رحم تر وص هدنسهعبطم قالون هدمصم هدنش رات

 ۰ ردا هحورپ یرات | رکید .ردشغل وا مشن و عبط

 باتک » 6 یا وشلاءامالا باتک » 6 نایقلاباتک »

 لئاقم» .«یمریلاهظعح رابخا » <« ءابطالا ةوعد

 « تاناطاباتک» «« یاغالا درج » .« نیلا طلا

 هقش ندرلنو .« تارایدلا باتک » ««۰۱رغلابادآ »

 یب كولم نانلو هدکمر وس تموکح هدسلدنا تقووا

 هنب رلیدنک ابفخ «بوزاب راباتک قوحر هشما هيما

 كن راباتگو نالو تربش ءدسلدنا .یدیشت رثاسعا

۷:۹ 

 كنموقو هراختفا یرامعشا نکا .ردفلتحم تایاور _

 و با

 ف فاصتنالاو لیدعتلا باتک » «« برعلامایا باتک »

 باتک» .« بسللا ةرهج» «ایلاثو نرعلارت ام

 باتک » ««ةبلاهلا سن باتک» <« نابیش یب بسن

 نالغلا ناتک « > تال بسنو بلغنا یب بسن

 .« نیینغلا

A ATE E 
 r a ۱ دم نب جرفلا وا

 یوط د یخد هدنایداو رعش «بولوا ندای و ابطا
 ساب هدننامز كندقدص هلودلاتیس .یدیا یحاص

 ا
 ج ول له اوا وک
 جاصاإا اشج ف ةلايذلا قلع

 ب ةق رق یهدلا اطال

 حابش الا قرض نيالا

OS ۰ظفاح ن دل | لاح  

 «بولواندمالسا یاب مظاعا (یهمن ىلع نسخا یا

 یدیحو كن رع هدظعوو هدش دح صوصالع

 ۱۹۷ توغو داد هد را را ۸۸۸ یا
 تیدحو رس .ردشعا تافو هداروا هنب هدنح رات

 یتافیلأت هدایز ندزوب راد هبهراس مولعو حجراتو
 ماکحا بانک » : ردرلنوش یرافورعم كا «بولوا

 رابخا» « ءاسنلاماکحا» ««راعشالا ماکحاب راعشالا

 نیدیرلا داشرا» « ةظعوملا ف ج رالا» «« ةکماربلا

 « تیرغلار تست یف بیرالا» 6 نیطاصلاتایاکح یف

 د رفلا سنا » «« نایعالاراعا» 6 لو زلابابسا»

 ظاش» ««فالط |لئاسم ف فاصن « د رملاة يغب و

 لع ضقنملا بهشالایزابلا» <« هظعولاق ناتسولا

 ««نيعماسلا ضايرو نیظعاولاذاتسا» «بهذلا قلاحم

 1 ظاعولاذفح » ««ة:رصب2۱» «« عورفلاق ةغلبلا»

 E راد هرسفت ۰« فالخاٹیداحا ف قیقعاا »

 ,«هبتشلآنویع قر هبنتلاةرکذن» راد هتنارق «تیرالا
 «ریسلا و جی راتلایف رتالاموهف علت» :«سیلباسییلت»

 تابثلا» 6 شخاو ناد وسلا لضف ف شغلارب ون «

 رهاوج» « باقلالاو دیناسلا عماج » «« تامادنع

 ك ولسلا نسح « ««یقئافطحالهال قئادح» ؛«ظعا ولا

 ««بونذلاقایرد» راد ههلئعوم ««2وللاظعا وم ىلا

 بصعتلالع درا» «« كوللاربس ف كوبسملابهذلا »

 داز» «« حاورالاح ور» ۰« دیزی مذ نم عن الادینعلا

 ««ن را ةربس» ««قیالادهزا» ۰« ریسفتلاق ربسلا



 و با

 ««د وهعلا حرا ف دوقعلاروذش» «« یتفتساةربس »

 ةوفص» «« هظعولاق دشابص» ۰« نطصملا فرش »

 <« رصطا لاح حرش ىف رظتنلا هلاع » «« هوفصلا

 -ارلاقئاقع» «« بطخللا بع » <« ءاسنلابئاعع »

 ف هدیصق» «« ثيدملا ف هيهاشلا للعلا» «« قف

 ««باقلالاباتك» ۰« ءايكنالاباتک» «« تاد اقتعالا

 «« ةيسو رفلا باک » «« نيلفغملاو يج | بات »

 ۔رفو رها ج » 6 ن | ثیدح لکشع بشک »

 بابللا» <« ظعاولا بطخ ی ل اللا » <« رهدلاةدب

 «« دل ولادت ىلا دیکلاهنفل » <«( ءاس الا صصق ف

 نحليامباتك» <« ظعاوملاف ة ول ؤللا» ‹«ناجلا ط2) »

 مولع «« ماشلا ىنك ال مارغلاربثم» <« ةماعلاهيف

 ج رادم» «« ىجا » عماج ییحابم قلعتم هب هعونتم

 بهذلا » «شهدلا» قلعتم هنارضام ۰« نکلاسلا

 ف بضتفلا» ۰« ىنغملا » قلعتم هرس «« بهذملا ف

 بقانم» ««ةطغوملا ف 2 <« قلقملا » ۰« بطحلا

 «« ىج رکلا فورعم بقانم » ۰« لبنح نب دجا مامالا

 «« ظعولا ف روثنملا » <« مالا مرات ىف مظتنملا »

 حاج» » <« شعنملا » «« ثيدملا ىف ةموظنم »

 ««نيدصاقلا ج امم » ««ةباحتلا ةي قق ةباصالا لها

 رظنلا ةح ام » «« لوصالا ع ىلالوصولا جابنم »

 تاعوضولا» هرزوا دلح ع « رطقلا هنح و

 بولتقلا سحر » 6 بلا ف » « یرکلا

 رظا ونلا نیعالا دهزب » «  بوبعا قیرح ىلا لادلا

 میسن » ا هب هظعوم « ( راظنلاو هوج ولا مع ف

 «موہفملا قطنلا » «« را مسن » اذك « «ضایرا

 ف رضاوتلا هوحولا » ۰ «لقنلا قن » راد هشدح
 .« یطصلا لئاضف ىف افولا » ۰ « اغلا هوح ولا

 «ظعاولا ةت وقاي» «حارفالا دالب ىلا ح او رالایداه»

 . هراسو « بطلا ىف تیقاویلا »

 بط ن
5: ۰ 

 ةارع لا دبع ) ۰

 e ریهاشم ۱ جرفل ا وبا
 بول وا ندشناربش كن را تسرح دادغ و ند

 دب هدبط و هد هیعیبط مولع E تمحو قطنم

 «بولوا یصاعم هلا انس نا .یدآ یحاص یوط

 ۱ ی تر بسا هیلاراشت مکح
 کهد هفسلفو تکح .هدهسیدردا ربدقت یتافینصت

۰ ۷ " ۰ 

 هد راد NOR ید رداح رج بوی یقبه د۰

 «بوا وا ندنسابطا یدضع ناتس را . ردشآ تافو

۷۵۰ 

۱ 

۳ 

 لوغشم هلسب رد یط نف «ریارب هلشابط یارجا هداروا

 . ردشم رب دشت ابطا ر وشم هجن یکن الطب نا «قرەلوا

 محط وم هنن رزوایرات 1 كسونیلاج و طارش و وطس را

 : ردینآ هجو رب یراثآ .ردشهزاب راح رش لصفمو

 Is روس تای ضد
 ریسقت » 66 سیلاط وطس رال ساینع راب باثک ریسق»

 باتک ربسفن > ۰« سیلاط وطس رال اقیط ولالا باتک

 اقیطسف وس بناتك ریسفن » ۰« سیلاط وطس رال اق وط

 - وطسرال ةباطللا باتکر سفت » 6 سیلاط وطس رال

 0 ۱ را ملا اك زد <« سیلاط
 ربسقت > 6 سیلاط وطس رال ناویطا باتک ریش »

 لوصفلا باتک ربسفن » <« طارشال ايديا اتك

 « طارشال ناسنالا ةعيبط باتک ریست » <« طارقشال

 باتک رسقت » 6 طارقال طالخالا باكر يس »

 ةريغصلا ةعانصلا اک ربسش » ۰« سوني اجمل قرفلا

 «« س ونيل اإ ریغصلا ضبنلا باتک ر يسفت » (« سونیلاط

 باتکربسش » <۰« سو نیلام ل نولغا باتکر یسش

 ج ارلا باشک و 6 سونیلاط تاسفتسالا

 ««س ونيلاط ةيعيبطلاى وقلا اتك ربسفن» «« سونیلا

 ريسفت » 6 سونیلاح ريغصلا م رشتلا باتكر سفت

 < رز 0 0 لات شا ا و للعلا باتک
 ربسشت » 6 سوتیلاط ةنطابلا ءاضعالاللع ف رعت

 بانک ریسقن» 6 سو نیلا رییکلا ضبلا باک

 «سونیلاطنا رعلا باتکر تشن» ۰« سونیلاخ تایطا

 باتکر سفت » ««س ونيلامل نا رحلا مایا باتکریسش »

 ءاصصالارییدن باتک ریسش » ««سونیلاخ رملا ةليح

 ۰« سونیلاح نایک ردع هتسلا را 6 سونیلا

 « دیفسلفلا و هيبطلا رانشلاو تكلا بان »

 ىف ةلاقم » 6« سو روف رفل یبوغاسیا باتک ریس

 ف هلاقم» .« نیعلا ف قیلاعت» « ةيعيبطلا ىوقلا

 بهذم ىلع میقسلا نم ابن میععلا لیصفت و مالحالا

 باتک حرش » 6 بارشلا ىف ةلاقم » «« هفسلفلا

 `« «ةبكا ق ةرصتح ةلاقم » «« سونیلاط ءاضعالا عفانم

 قلعتم هنوف هقشد ندرلنو . « لیحالا حرش »

 . رد راو یرلباوح و یر در ضعب

 خف ومن دل ودلا نیما ۰ ۱

 ار فعلانب جرفلاوا
 . . یدیا بهذلا ییارصن «بولوا ندب ع یابطا ریه

 لولم یردب «بوغوط اد( رک. هدنخ را ۰



۱ 

 ى

۱ 
٠ 

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

 و با نا نا

 «هدلاح ینیدلوا هدننب اتک تمدخ كتسيضم ندهب وا

 يحاس ص « ءابطالا تاقبط ىف ءابنالا نویع » یبیدنک

 راسو یبط لع ندابطا ریهاشم راس و هعییصا یبا نا
 هد رام ضعب رکید و هدقشمد زا

 .ردشعا تافو هدنحش را ۰۸۵ و «تیابط یارحا
 « بطلا ق قاشلا ردن ا یا
 نوناقلا باشک نم تایلکلا حرش » هرزوا دلج 7

 ظفح ىف هلاقم» «« لوصفلا حرش » «« انيس نال

 عماج» «« حارطا هعانصق ةدعلا باتک » <« لا

 حرش » ««نوناقلا ثلاث ىلع شاوح » ۰« ضرغلا

 « ةي رغم ا ثحابلا » تاراش الا

 .. ردشملاق ماعا یرثا

 ودنهن ج رفلا وا و ۰ ۰
 نا»و «سلک نا »1 سلکن ج رفلا وا

 3 هل روپ تعحارم هنر رله دام « و دنه

 کو ۳ اعم ۱ ۱ ۱

 ( ناو ری یرارط یر,رج ج رفل
 فقاو هم ولع زنکا بولوا نداهقفو ادا ربهاشم

 هدنح را ۲۰۳ .یدا عاش رب ناسللا حیصق و ماعرب

 کیا وص وب

 قوح ر . ردشعا تاف و هدنح رات ES «بوغاوط

 « سالا سيجا » یروپشم دكا بول وا یافیلأت

 ۰ ردیدب راعسا ج هعطق وش . ردیاتک لناونع

 ًادصاح ل ناک نل لق الا
 بدالا تّأسا نم ىلع یردنا

 هلعف ىف هللا ىلع

 بهو ام ىل ضرت مل كنال

 ۔هدام « یربعلا نا »] 9

 [.هیرویبتعجارم هنس ۱ a ع 2.
 هتسهدام « یدما 3 ] | یدمآ لئاضفلا وا

 ء

 تاما

 [. هل روی تعجارم
 كنک ولم نادجلآ | ینادج لئاضفلا وا

 تولوا یرمخا ]) ۰

 ردم هدنګ رات ۳۸۱ هرکص ندهلودلا دعس یردب

 سالجا هدبلح ندنفرط لول رصن وبا یرلتلود
 زرع نددهیطاف كولم هنس وا ءهددسا شغل وا

 یلح «كرهردنوگک رکسع هلیسهدناموق كنیکت وصم

 مور لول هبا لئاضفلا وباو :شمریدتیا هرصاخ
 هلراراغلب سصیق .هددسراشعا دادقسا ندنیصیق
 للا یسیلاو کهدهیکاطنا زکلای «ندنفیدنل و هد هب راح

 بلاغ نکت وج ٥ قحن آو ؛شقک هدادما هلا یک كی

Vo\ و با 

 یدرلشقا ملص هلطئارش ضعب تیاهن ؛ندنکیدلک ۰

 E لص وب ا وج٣ ن کل

 هعفد وب و « شلوا روما د و سا ل رارکت

 هنندادما كنهجرت تحاص تادلاب ید یرصیق مور

 یاح «بوسلک بلاغ نیکتوصم هش 6 هدهسدآ شلک

 ضوقنم لود IEEE لآ و ؛شّعا طیض

 «ه رکص ندکدتا توف قلود «تالئاضفلاوا . ردشلوا

 ۰ ردلکد م واعم 1 تا و هدګ ران ینناخ

 (یرکات دل رابم 7 مس ن چ ی لا وبا

 ندنک ولم نا كن با

 تیاغ بولوا یتاک و ربزو كها رک ا روهشم

 هدرعش . یدنا تاذ رب رعاش و بئاک و لقاع و مع
 ین رات كهاش رک | یدا ردا صلح (یالغ)

 شهزاپ هدنروص لصفم و لکم هلساونع « همان رک ا «

 هلیسهیسایس و هیفارغح لاوحا كناتسدنه «یک ینیدل وا

 عماج یکم تامولعم قلعتم هبهراس و قیتسناتسا
 ید بانک كو رب هلیناونع « یرککا نیا »

 یرادتیف رثا ییا و نالوا هرابعلا یسراف . ردشم زای

 هلتاعفد «بولوا ربتعم و لوبقم هداعلا قوف هحاتسدنه
 «یکیرلقدنل وا رش و مبط

 دنه .ردرلشفلوا هجر ید هن رانا ل هوروا
 ید لااا سم 2 ( یابلپ ) ندنسامهج مدق
 .ردشتا هجرت هبیسراف هلیاونع « شناد رایع »

 شلدا نودن و عج هلی ا ونع « یالع تاپوتکم «

 هب وع باتکلا نیب هدناتسدنه هیسا ۳ "اشنم نالوا

 هدنسد کج جرات ٩ ۵۸ هج رت بحاص : رد کیش هی

 ندنتافو هاش رکا هدن رات ۱۰۱۱ ؛بوغوط

 ندنفرطلغوا كہلاراشم رادمح ؛لوا هنس ییا
 . ردشف وا لتف

 ن دمج ا ندلافرش

 (یسومخ E لس
 هدلبرا بول وا ندهیعفاش ءاهتفو ندالع ربهاشم

 رام هدر ک دم نبشو شا نوتفو مزلع لیضح

 ندننطو «بول وا لوغشم هلس ردن هدنسهس ردم نیدلا

 .یدیشهاقیح یراشبط

 راسو هب هج ریاکنا

 . ردشت |تاذ وهدنح را ۲

 لات لناونع ) ندلام ولع هاتحا « كا ماما

 راصتخا هعذد ییا یردل وا ریغص و 9 ییروهشم

 . ردشع |

nد امظاعا سلد | فرش ن لضفلا وا ادا رمظ ۱ ۷ ۰  
 .وا ندنسا رعس و



 و با

 «ربا رب هل وا تاذرب محو فقاو هنونف رثکا «ںول

 بور « هلییسح قلوا نیشنل د تباغ یرتن و مطن

 تا رقفو هنا اک لاوقا قو رب شمکب هنکح لاثما

 »¢ رلا زس « هردو ىە لار راع شاو یس هیکح

 ضعب 0 0 راتک یا هل رلن اونع »¢ جہا ےک )و

 تو دل وت هد هیلیشا .ردشخا ت . ردشقارب تافیلأت

oی هننافوو  

 كف هاب اعذ د هدننامز ۱ 19

 تاتصم یا وما هدنح رات ۳۰۲ و ؛شفل وا عیفر دن رازو

 تافو ه لس «قرنل وا

 (نیسح تن سابع)

 ندنلاح ر هوب لا

 ۱ سح یس دن کو «۵ رد

 هد هسي دم | مدآ رب لفاعو 5 هداعلا ق وف

 یصعت تالییس بول وا روهشم هل :ج رم مدعو

 ٠ رد شعا

 قا | یتسدبصق e نالوا یس یسب لاها هلیساعدا

 كم هلج یسهیف هنناح كس ون كي یرکب «كرەدىا

OE 

 ا لضفلا وا

 | خر لضفلا وا
 هدناحوتفیانا ندنفرط یردب «بولوا لغوا كتسطا

Vo °و هدنخ راد  Eید شم وا بص  : 

 هنس ه دام 6 ضایع «]

 e ن ید

 وبا هج زنا فلاس

 -ارب نک هب یرادکح تخ «هرکص و كني رد

 رارب هللاس وبا یردارب رکید ندنفرط نانع ولا یرد

 ۔وط هلکش | نایصع ه دعب : ی دینشل روس هب هطاد ع

 .ردشغل وا لتق «بولب

 | ینادیم لضفلا وبا
 (دجا ا

 e كاا | یلاکیم لضفلا وبا
 یسن «بولوا تاذ رب قتمو حاص ندنسایدا و الع

 a رول وا نم هروک مار ندسرف كولم

 وا لزوک یرثن و مظن یبرع .ردشعا تافو هدنخ ر

 کیا هلس ا ونع «دغالبلانورم »و « لحعالا «

 . رد راو افق هع و را هل راع شا ناویدرو اک

 هنسهدام « یلادیم «|

 ۳ هل روی تعحایم

۱ 

 « ب وا

 "رو دن دن راعسا هلج تب کیا وس

 هدودصب یجدلا ردب ییعار دقل

 هبک ا وک یرب ینافجا لکوو

 ی دومی هاسع الهم یغرج ایف
 هبلا وكام ىلع "اربص یدبک ایو

 و با ۰۳

 ی AI ی
 7 0 ۱ یرہ سرطف وا

 د ا لدلعاط یهدنتسوا تكسلیا هک

 «هلنایرح هدنلامش كنهلمر «قرهقآ یرعوط هب ین ونح

 (ج یعا) م ویلا . رولوابصنم هدیفسررح هدنلامش كنهفاب

 مه یا

۰ 

 ند هت ای ا دوخاأ 5۱)

 یالوطندل وبق DE ندو

 -هیما ن ناوفص ا ارا ندرلن روک باذغو هخکشا

 رار هلا لالب تو ههدلاح یی دل وا یسهل وک كن

DAنوحا ثمربوح دم رسا ند » 

 .«شقط و روس « ب وب الغاب بیا 0 هنغایآ یرید_فا

 قوحرب «قدهوق رلشاط یا هنن رزوا یسک وکو

 هغاقوسهلینظ شلوا «هرکص ندکدتا ارجا راەخکشا

 .یدرل-فعآ

 6 ی نیئاص ا ا تایح ر «بوک

 هل نم دنفا (ماص) تان اک رف رسد .یدیشعا دازآ

 تدنتسا ع رد «بودبا ترعه ههرونم ٌهنیدم رار

 : ردع: لازا لوا

 نا هو ن هلودلاماوق»]
 هزبنع و صی صیح «نزاخ ۳ | سراوقلا وا

 [ < هل وب تعارم ع وداع ۸ ذادش ن

 قلا وا
 . ردن رهشرش م 2

 نا « یزداب نا هاب نیا»] | الا یا E نا « كاب ۱»]
 تش aE ۱ نیا مساق 2

 ءابطابطنا بالا نا «یزح نا دلانا «عالا

 ءناطقلا نا «ءراطعلا نا «رك اسم

 i تفحام ا «دینح و ی رابح «یج و

 ی | ینالرطسا مہ الا وا

 نیا «دابع نا

 هن رهدام « ینامفصا > و « ییالرطسا جیدب ۷

 [ هاب رویب تعجارم
 (دیلو نیا هاهالا بر |

 RL یاب ماقا وبا

 یحاص یلوطد هدرطنو لوصا ع صوصل الع

 ةديقعلا» ىرلفورعم لا «بولوا يلا جاق رب .یدا

 نم .دادعتسالا ةلاسر » و « ةددسلا بهاذلا ىف

 .ردیرارآ لناونع « داعلا

 .ردشعا تافو هدو حج «هدنثد وع

> 

  E RN E(معلص) ,

 ندعح هدنح رات ۳

COON 



 و با
AEتولوا ندایداو ارعش ۱ ید, مساقلاوا (یناسغلا ىح ن دعع)  

 (E هلاس واو نامع وا ندنک ولم نر یب هدب رغم

 هدو (معلص) ین دل وم ت ییاوش .یدیاراو ف

 ر مو رب یتیدل وا شمزاپ "

 هباع دج ال 0 لا یتصا

 ادي قارقلادعب نم ربصلل طعی 1
 هبط اخ "اداشرا لظ نم لضف

 (یمک دجا / هللادبع)

 زا ی هاش یخلب مساقلا وبا
 OE كنەق رف نلید ( هیبعک ) نددل رتعم «بول

 «بولوا یحاص یوطد هده ولع زا و EE E و

 هدنح رات ANY . رد راو نا راشتتا و تالاقم ضد

 .ردشخا تاقو

E 2یان نج را. ) ۳  
 ٥۰۸ بول وا ندارعش و ادا ریهاشم ( هلا دبع

 برع ەو ۲ و هدن رهش هقل ام ایا نا هدنح رات

 «قردنلوا فیطلتو بلح هشکارم ندنفرطیرادکح

 و و یتافیلأات ضعب . ردش ا تاف و هداروا هد ۱

 وا تد ییارب وس .ردراو یمهشار راعشا قوح

 : ردن دهلج

 معسیو ريمفلا ىف ام یرب نمای
 عقوتام لكل دعملا تنا

 ةليسو كيلا ىرقف ىوس ىلام

 «ناوضر نا 21 | ۴ : الا ۱ 2

 « هئيضملا بك اوکلا » هدقجاروش [ . هلروی تعج

 5 راتعم ك قلعتم هکلم "هراداو تایسایس هلینا ونع

 د روفسف وا كنهرلکا یسهحع رب و «یتفیدل وا یانگ 0

 ۲۹5 بونلو هدنسهناختک ( هنایلدو ) یکه دن ریش
 . زردا هوالع یتغیدلوا مرم هیر

1 

 ی رعش ناز ی لا

 ۔ارع هدنطسا وا
 | نیدلا لاج ےس الا وبا

 دمع نیدلاثایغ ندهیق وعلس كولم نروس مکح هدنیق

 ربدمو لقاع بولوا ندنسارزو كهادكلام ی

 :ردندنراعشا هلج هعطقوش . یدا تاذرب عاشو

 یدرپ مد و یداد هو

 تسد ردنا مراد داب مرجال

Vor و با 
 لد مسب و رد
 تسب داي قارف ردنا لد هک

 2 وب

 هد هتیس هدنګ ران 1۹۷ «بولوا ندایدا و اف ره

 راد هضورع .ردشعا تافو هد ۷۱۱ و ءشعوط

 كنینحاطرق نسح و ییباتک « هیحرزخ » نالوا

 مسنادن و"

 عدس اشمو ندافرش (
۰ 

 ید راب انک ضعب رکید 9 ۴ حرش ی” ¢ هروصقم «

 .ردشخا ییلاث

 رفعح نیدلا ۾ 3 اتا ۱

 ندا قف ربهاشم ( ع | یلح مس 2

 عیارش « نالوا رتعم ك ع رلیعي س «بول وا

 «بوغ وط هد واح . ردیبحاص كیاتک ىلناونع «مالسالا

 . ردشغا ثاف و ه دن رات ۷۹

 «یدنعح مسافلا وا ۱ اقا ۳

N مساقلا وبا [ E 
 «یدنعخ «یناقاخ»] یرشح ز مساقلا و او یجاحز مساقلا

 تعحارم هن هدام « یرشحمز و یباجز «یتفار .[

E 0و ۱ | یوارهز مساقلا وا  

 هبط رق هدنطساوا یرعش نرق یجشب بول وا ندنم

 عو یلع كنب او : شو هد ( ره و
 قلعتم هبهیبط نونف كرهدا تراهم بک ا

 باتک » یراروهشم لا .ردشمزای باتک جاقرپ

 هلبرتا رب كوي نالوا فورعم هلیاونع « یوارهزلا
 .ردی اتکلناونع « فيلألا نع نع نمل فیرصالا »

 «قرەنلوا هجرت هدجمنال هللاعفد یربا یجکیا وب
 و رد هدنس هیبط بت اکم اوروا هد دم تدم

 ARE یتنامولعم كنسالع ر قلعتم هبط

 یفیدلوا شلدیا عبط و هجرت هج ریآ یرامت ضعب
 رات ۱۷۸۸ ربارب هلرسیب ےع نام ید ییوشب یک
 ییا هد رهش (دروفسق وا ) كنءرهلکنا هدنسن درلیم

 كنهج رب بحاص . ردشفوا عبط هرزوا دلج كوې

 ا

 «قرلوا طلغ ندیساقلا وبا نیما فورعم هحایو روا

 . رد ( ۸1۳062515 سیساقوبل 1)
 نان مدال ) ی ما وہا وا ۰ < ا م 0

 ب ولوا ندا رعش ر هاشم ۳ ۰

 قوح رب راد هنایوسمه و هدم كربیاکا راسو افلخ
 نيود و 9 اخ یسیدنک هک «ردراو یراعشا

2۸ 



 و با

 .ردشغعا ثاقو هد دا دغب هدنخ رات NOS ردشتا

 ادب رانا ج تاب ییا وس

 یعءاس "هبعلا ردق "الهاج اب

 ماه كب مرغم كدنسع نايس

 عرق ريغ كيف بلق لغو
CUSED 1 4ع اوا  

 [ .تعحامهتسهدام سس ۳

 ید ر SC AS ة»] / ۱ «
 [ تعجارم هتس ا ساقلا وا

E(نزاوهنب عرکلا دبع)  
 ا ر بر مساقلاوب ۱

 ید هدناییداو ی وصتو تیدحو ریسه ءبولوا لند

 ند رلب رعشع | نط و هدناسارخ .یدنا یحاصلوط دب

 ؛شوط هدنس هیح ات (اوخسا) هدنخ ران ۱۳ بول وا

 ندک دتنا نونفو مولع لص ءا لوخد هرولاس و

 نطاب ریون «هلا پاسشا هقاقد ىلع وا میس یرکص

 كوي ر هلیاونع « ریسفتلا عى ریسبتلا »

t1٥ 

 . یدیشما

 . ردشم زا تافنصم ضعب رکید هلشش ربسفت

 یجد یراعسا .ردشعا ثتاق و هدر واسد هدنګ رات

 3 رد د هلج وا هعط وس «بولوا لزوک

 مکهجوب ولخا تفک اتقو هللا یقس
 كات شالا شود ق و
 ةريرق انامز انا

 كفاوس نوفجلاو امو تعبصا و

 | کر رسم )

 ماب ترا | یعیحرم مماقلا ویا

 ایر مولع صوص) الع «بولوا ند ويضابر و ابطا

 هئایه و نیلأت

 نویعسا و

 .یدیا یدبرف كنبیصع هدموج و تئیهو هيض
 رب هلیاونع 6 تالماعلاباتک » قلعتم

 « یناتبلا جز نم بک اوکلا لیدعت راصتخا» راد

 اغوا رد اراو یاتک و هلیاونع

 كني رلفلس و فی رعت ییعقاوم كتهتا بک اوک بوش

 قوح ك هل دص ر

 «ب وغ وط هد هبط رو .ردشخا جت ییرلاغز ضعي

 .ردشخا تافو هدنحګ زات ۳۹۸

 ندنسادا نارا 0 ۰
 ندتسایدا نارب | یدوباشپ مساملاوبا

 ار ۳ چک « قلعتم دق

 ره E ( لصف 5

 هدبط «بولواددار ون

 لیم هوه

 | هللا ةبه مساتلاوا
 .یدا یحاص لوط دب ید هدقلل اع و

۷5 
1 

 وا

 | .اهمو ارجام ہل عاش مات (صیب صیح) «بولوا هدایز
 . بیقلت هلیبقل صیب صیح یتسیدنکو ؛ردراو یرلتاج
 ۱ هدنقح ذیل نا روهشم تیبط .ردهجرت بح اص ندا

 تاو داون هددادعب . ردشلب وس ر هب وعه ضعي جد

 وش . ردشغا ثافو هداروا هدنح رات 8۸ «بودا

 اهل تب یک
 لات الف ترجمه نم اي
 لاصولا ةلود عجور له

 ىلق باذع اي عمطا ام

 لاب كاوه ىف معنپ نا

 (شاتراخ ۷ ناز ۱ یه مساقلا وبا

 ندارعشو ابدأ ربهاشم

 لوبقم هلتساف ییرشاعمو قالخاو راوطا «بولوا

 رفت لاله هدهد تالماعم «هدلاح ینیدل وا حودعو

 .ردشعاآ تافو هدنخش را ۰۱٩ .یدا

 : ردندن راعشا هلج

 نکت الف ترخذا ام لضفا لالا
 هلیضف نم تشعام هرم یف

 اهرساب مولعلا ساتلا فتصام
 ا

 ET ت |
 هک «ردغاط كجوک رب عقاو مه 4

 یعاط (ناعقیعف) یخد هدنفرط بر ییعب هدنسبش راق

 .ردهدنسهرآ كغاط ییا وب همرکم ةکم «بونلو

 هعطد وس

 .رد راو رهارخ ضعب ول ریس ۳ هدتس هنب

 ۱ یراصنا ۳ هدانق وا

 كل نم دنا (عاص ) هللالوسر ترشح بول وا ند ها

 - اب یب ر ن ثراح)

 (ورعایو نامعت دوخ

 لش هغ رش ٹیداحأ ضعب ندنسدنک .یدا ندناس رف

 -افو .ردبیسم ناو هللادبع لیغوا یرلپوار «قرهنلوا

 «هدنح راب ۵ ٤ «هروک هتناوررب «بول وا فالتخا هدنن

 تافو هدهرونم هنبدم «هدلاح یییدلوا هدنشاب ۰

 «بودیاتاف و هد هف وک «هروک هتباورر رکیدو ؛شقا

 .ردشلیف (هضر) لع ترضح ییزاع كنسه زانح

 :!(هضر) قیدص رکبابا ترضح | داد ۱
 ندشدصترضح «بول وای ردن ا و

 هدنسی رعه ځیرات ۱۳ هروک هتیاور ربو ٧٤ هجهرکص

 1 2 هدنساب ٩

 هر وا

 سابا رطو سن و یعب هیش رفا و دنس ه ص یاقسا ه ریس

 : ردشعآ

 مدآرب ندنس هلو نرش ین مد هدب رغم

 ابق ندهیما قب ی «بولوا
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 و با Voo و با

 تافو هددادم هد رات ۲۷۱ .رد ورم ینیدلیف كنس هقرف رلیح راخ مان هیضابا ندا روهظ هدن رلف رط

 بلغا ثعشا نا هدنګ را ۱۸ .یدا ندنساسور

 شحاق هاصقا برغم «بولوا بولغم ندتفرط

 -رط هروک ذم ٌهَشاط هلد وع هدنخم رات ۱۵۰ یدهسیا

 یشراق هصفح نن رع «یرنلوا تعيب هنسیدنک ندنف

 تافو-هدنسهرصاحم ناوربفو «شعازق رلتیلاع ضعب

 . ردشعا
 ندهمسایع یافلخ 5

 5 E ۱ شرف وبا
 هدنلاح یادتا .یدیا روهشم هدیالدیص نفو هدبط

 هدکک هلتفص و «بوحآ یناکد یبازحارب هددادغب

 4(نارزمح) یرلهدلاو كدیش انوراهو یداه «نکیا

 یتفیدلوا هلماح كنیداق و هنباعم ییراردا
 یدهم «نوچگیدتیا فثک یتغجهروغوط نالغواو
 - راشم هفیلخ هک ردذق 4 ره .یدیشفل آ هننارس ندنفرط

 كفشكو ب لییربج نب سجروج یسابطالاسی ز كيبلا
 نایب یتغحهیمهلوا نکع كنو ًانفو «یتغیدلوا بذک

 «یناث بیبط ییهجرت بحاص یدهم «هدهسیا شا
 .یدیشقا ابطالاس ر هدننافو كسحروح روکذمو

 .ردل وقنم یرلپواد و صیخ ضعب هداعقراخ هل وب

 مظاعا (دیلو نب ورع دولولاوا) ۱ هفطق وا
 یسن «بولوا ندشیرق یارعش) + :

 ندنفرطرهبز نآ هللادبع .رولوا یهتتم هبلاغ ن یول ۰
 جارخاندهرونم ةنس دم رار هلرلمدآ ضعب ند هيما یب

 هلخمروط تو لج هدارواو ا هماش ؛یرهتوا

 شلبوس هدباب وب «ندنکیدتبا دیازت قایتشا هتطو "
 هرز ن هةلادبع هیلاراشم یداصق ضع ینیدلوا

 شفلوا هدعاسم هنندوع ههندم «هدنکید ردن وک

 کیا رب وش .ردشعا تافو هدلو نکردیک «هدهسیا

 : ردندن رپ كنب راهدیصق روکذم تیب
 اندعب ريغت له یرع# تیلالا
 نئارقلا یدهعل ما ىلصملا بوبج
 ةباعم زاجلا وت تقریا اذا

 نمایتلا اهقرب اهنم قوشلا اعد
 ةبابص هوجولا كلت ىلا نحا
 نهار لسالسلا ف ریسا یک

 TT ۱ یشاقر هاف وا -اشم (دجم بم كللادّبع ا

 فیش ثیدح كيب شم آ «بولوا تاذ رب قو
 زان تمکر زو ترد نوکرهو «ینیدسشلو هدنر زا

 . ردشت |

 و دل قهر ۱ ا
E OSكنه ردن کسا «بولوا هبصق كح وک  

 هزتمولیک ۵۰ كديشر لا یرش وک ۰

 رب نایاپق ینایل نالوا یانمه هدر لحاسو هدنبع
 بول وا عقومر مکعسم .ردعقاو هد-نجوا كنورب

 لاکاو دیدج ندنفرط اشاب یلع دم موحرم یناماکعتسا
 هقیتع را او رلهارخ قوح رب هدنفارطا .رد_شفل وا

 ینیدلوا یراهارخ كنیدق بش (هیوناق) «بونلوب
 . ردط وب یم هلل وب ریمد هلا هب ردنکساو دیشر .ردن ونظم

 یساغنود هسنارف هدنکوا كنهپصق وب هدنخم رات ۵۸
 هد۱۷۹۹ و ؛شلقای ندنفرط نوسلن یارتمآ ریلکنا

 هل رکسع زسنارف نانلوب هدنتل ا یسهدناموق كنراپانوب
 كننايل .ردشلوا هراحم رب هدنسهرا هیناثع رکاسع

 رش دمآ یافس یخ هن ءهدهسیا غیصو راط یرعا

 هزم ولیک ۱6 تنبرهش (منغتسم) هدرپارج س .راردیا

 4۱۰۰ نولو هبصق رب ها و جد هدنن ونح
 . رد راو یسیلاها

 حلا ا :

 r ۱ تاست سل
 (علص) هللا لوسر ترضح «بولوا ندنسارعش مظاعا

 شلوا لئا هن راهینس تاقالمو «شعشیتب ید هرمدنفا

 هنس رب یهروک هتاور رو ؛شمهلک همالسا هد دسا

 وا یدلاح کی دا دعو ینکجەدا ادتھا ضع هرکص

 هدنس هنس یخ رب كنه وب ترعه ییعی هدنفرظ هنس

 «بولک همالسا سيق یا نب هبقع لغوا . ردشعا تافو

 صو كنایرت .ردشلوا دیش هدنسهعقو ( هیسداق)

 - ومش راعشا هلم كسیق وبا تی وش نالوا هدنقح

 ۰ رد دنسهر

 ىأر نمل ایرثلا جملا ف حال دقو

 ارو نيح ةيحالم دوقمح

 ES ESS و لآ

 « هلودلا 1 8 ۱ راجیلاک وا
 [ .هلیرویب تعجارم هنبرلهدام « هوب نب نابزم »و

 یو اف E N را ام

 )0 ۱ یتنم لماک وبا
 .ادمو یسیلدازآ كدیزب ن دیلو ند هوما ولم «بول
 .ردراویراعشا ضعب هدنقح یحدم كنو .یدیا ج

٩ 



 د ب |

 ه دن رب دم دیفرش تنالقت سم سود ا

eرشلاع هرنمولیک ۸۷ كنهرهاق و  

 هدنفاصلالحح كلوب ربمد کیا بول وا هیصقرب هدنسق

 او نر سن ( دیبع نیا ) هدلک وا او ا فا

 ندا رعشس ربهاشم . رول وا یهمنم ۰

 هددفوکو «شماشاب هدننامز هب وما تلود بول وا

 هلییسح قد وا ندنن احجا شا نا .ردشغل و ا

 هدنتیعم كکلام نب مم دهوا ںی ندنف رط جاج

 رب وش .یدیشقیک ید هراثهح ضعب راسو ناتسجم

 شلیوس aT مک رو دم یسیلاو ناتسعم تس کیا

 ا وو ر ینیدل وا

 اعطا اهلیح یسماو داعس تاب

 اعحر اهلبح نم اهل الصو تيلو
 ةحزا ءاروز "هبغ اهب تکش
 اعطق اهب دجو نم سفنلا تراطق

 تیافیساوه بول وا یسهبصق 4 و

 سومان .هدهسا سم یسیلاهاو «ینغیدلوا قاحص

 و EET AE «بویلوایرلتالابم هدنص وصح

 ناي هط وطب نا یغیدلوا یرلتس ود لع كن راس داق

 بول وا د وح وم نالا كن هبسصق ول «هددس روبدنآ

 کد م ولعم ینیدنل وب هدرب و یییدل وا

 كنەبعش ن هرغم ( زورق ) وا

 ۰ یدآ یسوج هروک دشاور کید و ییارصن هک

 رسا هنيلا لرامور «بولوا لد واب لصا نع

 مالسا نیدهاجم هدنسهرص یحف كماش و ؛ششود
 یے ۲۳ كنهوب ترعه .یدیشفلآ رسا ندنفرط

 ترضح نینم ولاربما هدن رخاوا كنس هم" یذ یس هنس

 ییا ا هروک هتیاور ر اخ کو .ردشعآ

 ؛شلک یرلیا ندنفیدلوا شادبا حرط جارخ مهرد
 هتسهبلغو ناس اا هر وک هساور ۳ رکید و

 یرجح .یدیشملرادناق ندبناجا هل رکف كمربتک للخ
 را رف «قرءروا هرلنلک شا و هدنل وص و عاص هدنلا

 هنب رزوآ ییسادر تاد 71 ند راصنا ؛نکیا هدکعا

 هل رهح ىدا یردالکآ ییغح هلی وط ءهلغ |
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 (یمشاه بلطملادبع ن یزعل دبع) ۱ تا
 ( ملصر) تاناک رخف ترشح ] ۰

Vo 2 
 عقاو همالسا ند <« هدلاح ینیدلوا یع لرمدنفا

 هنضح لوا هقش ندکدعا تباجا هننوعد نالوا

 اذا هجن < ك رەزاس وک تموصخ و ضغب هداعلاقوف

 دیعبو درت ندمالسا لوبق قلخو ؛شفلو هد راافجو
 قلوا وشموق هر غ ت رضح .یدیش دبا هفیظو ینا

Eره «هلدصقم تئابح و تموصخ راهظا  

 رانکید و رایلاچ هنک وایسوبق كنب رتداعس هناخ ح ابص

  هنلوا توعد یوق ندمالا لوسر بناج .یدراغب

 انتمج اما كل ا «هدقدلروب توب نالعا «قر

 اد ت » هدنقح «ندنکیدتا ارد هکی د « اذهلالا

 نکو . ردشلوا لزات یس هم رک تیآ خا « بهل یا

 كنه وب ترعه تیام كرهدیا رارصا هدنتموصخ و

 هسدع هرکص نوکید ندنسارغ رد یسهنس یصکیا

 «هدلاح یکیدتبا نفعت یسدشال «بولوا توف ندنتلع

 . ردشف وا ندد

 هبصق رب هديب ونج یایلاتبا ( ها ۱ ا
 هزامولیک ۲۱ كنهرلاس «بولوا 1

 .ردعماج ییییاها ٩۰۰۰ و عقاو هدنسیقرش بونج
 . رد(800۳1 یروبا) یمیدقسا بول واهبصقرب یکسا

 زد ]۱ ماما ) ۳

 ی س ۱ ۳ رس ثللا وا

 رب كوي هرزوا دلج ٤ بولوا ندنبسفم و اهقف
 دنارخ» و «لزاوللا » راد هیشف هلی رش رشت

 « نلفاغلا هبات » و یاتک یا هل رلناونع « هقفلا

 مصنویررتا ریاسو « ةيفنلا تاقبط نم ناتسلا »

 . ردراو یسهروپشم لاوقا ضعب رباد هدظعوعو

 . ردشا تافو هدن را ۳

 ر نورپ | هان ام
 هدعب و و هده داب بولوا ندنسارعش یرود

 ۔رلیکمرب و «شم ا باستا هب وراه هلا لوخد هدادغی

 ن قوسچ رب تل نی لضف ند
 ا

 ۱ ی ص كلام وا

 ن ب وقعد فس و وا یسیج ر «بولک تاذ ییا هلا

 هک رددحاولا دبع یدهع یو و لغوا كقطا دبع

 نسارمه:یحاص ناسا و ؛ش ا طبض یی راف رط(س وس)

 ؛ شل وه دنتیغم كنب ر دهد هب راح نالوا یشزاق هنایز 9

 نروس تموکح هدرغم
 هینک و هدنتلود ن ید
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 هدننه رات 4۷۱ هدنابح کنی رب هو سو و
 كنسلا وا روبش یسیجنکیا - .ردشغا تافو
 یدادقسا درجا نیا یحاص هطانرغ «بولوا لغوا
 هنابناپسا هدنخرات ۷۳۳ را ا

 ۷ ۰ و « طبض یقراطلبح ینعب ا لبح «كرەك

 رانایتسرخ ید هدنرلفرط کید تكسلدنا 6
 كنب رد هد و «هرکص ندکد تبا راهب راع ضعب با
 : ردشعا تاغو هدننايح

 | مک یا نب دجلا وا
 «بولوالغوا كنيرغم مکاونا هجرتلا فلاس (یهاب
 - وم و هدنونف راس هلا هیضایر مولعو هفسلفو بط

 ضعب راس و دوع .یدا یدیرف كنیرصع هدیقیس
 یسیدنک «یک ینیدلوا رهام هدقلاچ هیقیسوم تالآ

 لصوم .یدیشعا داحشا ید نونغرا عون رب

 ذاخما كاللا راد و ط.ض قشمد بولوا ندنناکیاتا

 كنیکنز نب دوم نیدلا رون لداع كلم نالوا شما

 قوج كب كلوب «بولوا ىب رقمو یسابطالا سیر
 راشم هاشدا .یدیشملوا لئاب هنن رلناسحاو فاطلا

 ( ربك ناتسراچب ) نالوا شلدیا سیسأت ندنفرط هيلا
 هلاحا هبهجرب بحاص ید یلییبط رس و یسهرادا
 هدنلاصتا (ینولاص ینعی) یناوا كناتسراچ «یرهثوا

 دجلاوبا «هلغفلوب هناختکرپ لمکم ولم هللا هیبط بنک -
 قلعتمهب هیبط لئاسم هلا ابطا ندا عاقجاهدناوبا وب

 ییهیبط مولع هبهبلط هجرازوب و «هرک اذم و هثحابم
 هداروا هدایز ندتعاس حوا نوک رهو «ردا نسیردن

 .یدرول وا لوغشم هلا هعلاطم

 .ردشع | تافو هدقشمد هحه رعص

o:ها ِ  
 34 یدرت یرغت ن نساحماوا

 هقف «بولوا ندنیخ روم ریهاشم (فسوب نیدلالاج
 یحاص یوط د ید هدیونفو مولع و هدایداو

 روش ح روم «پودا تاشنو دل و هد سهم .یدا

 هل ودلا لضفا)

 4 ادبع نب دم

 ندنح زا "۵ ۰

 «بولوا ینافینصت قوجرب .یدیا یذیلت كنيزیرقم
 -اقلاو صم كولم ف :رهازلا موجلا» یراروش 3ا
 | یادتا كرصم هک ردبربیک خرا لار « ره

 ةد رعه حرا ۸٥۷ نالوا یرب رحم برا : ندمالسا

 لاوحا كتنرمهاشم ةفاکو ىنعياقو شعا نایرح كد

 . رد روش هلیس هاقحم تاقیقد «بولوا عاج ینجارتو

VoV و با 

 الا موجنلانم :رهابلابک اوکلا » یسدنک یحراو

 لیلج را

 شادیا هجر هل اعفد هنبرلناسل اوروآ راسو هجنمتال
 -رلیم مات ۱۸۹5 ید یس نیم «یک ینیدلوا

 و ۲ و مس < هد ریش (نادیل) تکا هدن سد

 رشح ےل ناطلس زوای .ردشفلوا عبط «رزوا دلج
 هلي سە دایز  یحر ا وب هدن رک دتنا 2 یرصم یرلت

 .ردشغا جد راصتخا هلیاونع « هره

 ا هب هداز اشا لاک Ey «بوروب رد فن

 قفوم هنس هجر هیلار ارش ةمالعو : یدرلشع |

 یرلهجاٌساپ كننافنصم رکید كنساحلا وإ .ردشلوا

 «« تاعانصلاو ءاسالا ف تافصلا ةيلح » : ردرلن وش

 اتك ىلناونع « كولملا لود ةفرعل لواسلا » كنب زبرقم

 وتسلا» و «یناصلالبلا» راد هنایعا جارت «لیذ كن

 .هراسو « یارلاذهزن» راد هرات («یناولادعب ف
 . ردشعآ تافو هدیصم هدنح رات ۷ ٤

 “2 4 | ۱ (ناضمری فس و)

 ند الع رهاشم ۱ سا نساعل 4

 لەغارم لصانع ی رد «بولوا ند هیعفش ءاهقفو

 ۴ شوط و 5 E NE ینیدلوا

 ندالع مظاعا یک یچهم ی سا «هلتلح ر هدا دغب

 شراب دک 2 هس ر دم (ه رکصندک دا هدافتساو

 هدعد و

 هدس را دم ضصع) نانل وا 97 هرزوا قلوا ص وص#

 كت هیعف اش هاهقف هدننامزو شا لاغتشا 4 س رد

 رهتس هزیلخ هدنخ رات ٩۱۳ .ردشفل وب یسرو ماما |
 تافو هداروا «ك رولي ردنوک هناتسهق هلثلاس ر ندنف رط

 . ردشعا

۱ = £ N 
 یسس وم ۳ هس ردم بول وا ندهیعفاش هاهقف و

 -ابتعاو ردق هدندنع كکللااظن ربزو روپشم نالوا

 یر رواش «هرع «اراح .یدبا یلاع ك یر

 ره كرارهش و كرهدیا تحایس هن رافرط ناهفصا و
 كناتسربطو «هدافاو سيرد «هلتماقا تدم ررب هدن رب

 هقف .یدیشغا سیسأت ید هسردم رب هدنرپش لمآ

 «یبفاشلامامالا صیصانم» و .«بهذلارحم» رباد هب یفاش
fاتسربط هدنخش را 6۱۵ .ردراو یتافیلأت قاطرب - 

 ال تم هد ۰۲ «بوغوط هدنس هبصق (نایور) كن

 . ردشا تافو |

 E r ۱ هرودح وا
Eهلړبقو ند ها  



 و با

 ماماو ءیدیا نذوم هدهمرکم ۀکم ءبولوا ندشیرق

 هنلسن كناذ و كلنذ وم هدهکم كدهننامز كنيعفاش

 (ماص) هلالوسر هروک هتباور .یدیشلاو سصع#

 كرهروس ییرللا كرابم هننردصو هننلآ كلوب نمدنفا

 هناذا 0 اا « كيلعو كيف مازاد
Eاا ۷ هروک هتناور ربو ٥٩ .یدرلشمروپ  

 لاح را هد هم رکم هم هدنحش ر

 ا اكا یدزا دم وبا
 هدنح را ۷۹و «شعوط هدنرپش (شلب)

 .اعسا هلج تب ییا وس .ردشغا تافو ندن وعاط

 : ردندن ر

 یوحام یو> ادهع هللا یر

 یوعهلا لها و دادوسلا لهال

 اهدرو الح ار وا مهارا

 ا | یو لج وا

 یتافیلأت دیجحاساپ . ردشعا تافو هدنح رات ۱۹ «بول

 حرش» «« لپ لا م اعم » 6 جییاصلا » : رد ران وش

 .« نیلا ںیہ عاجلا » «« ةنسلا

 )۰ ها رف د وع سه ۳ نیسح

 - وا ندنندم رهاشم

 فا |

 2 روز | عبصالا ینا نر دم وبا

 E هل روی تعحارم هنسهدام

 دع ن رج رادبع 0 ۰

 ی ۱ ماخ یا ِ دم وبا

 قوحرب 13 هه راس مواعو تیدحو هقف «بولوا

 6 دنسلا >» : ردرلن و یرلفورعم .ردرا و ینافینصت

 دناوفلا » ۰« ىنكلا باتک » <« دهزلا یاتک»

 ح رطا ةمدقم» 6 نربازلا دناوف » «« یرکلا

 .«دمسح الع درلا» ««لیدعتلاو ح رطا» ««لیدعتلا و

 نیعپان و هباح هلا یریبک ریسفت رب هقشب ندرلنو
 . رد راو یرلب اتک ضعب رباد هنن افالتحا راصما ءالع و

 . ردش | تافو هدن را ۷

 ات ۷ ۱ دز ییا ن دم وا هاشم (هلا دبع

 . یدا یاما كنتقو هد رغم «بولوا ندهیکلام

 نیلأت کیا هلیاونع « رداونلا » و « ةلاسرإا »

 هدنخح را ۳۸۹ .ردراو ید یرانآ ضعب رکید و

 . ردشعا تافو

 و با ۷۰۸

 رس 0 ۱ یانکالا ن دم وا دجا ن هلا هبه |۰

 هنن رزوا ییاتک « هلقنلا تایفو » «بولوا ندنیلدحم
ES)هدنګ رات ٩۲ و ؛شمزاپ لیذر هنلیذ كن  

 .ردشعا تافو

aEدیلو یا ن هلادبع)  

 ۱ ی دا
 «دافل وا یحاص لوط دب هدبط «پولوا غوا كدشر
 هلی اونع «هرلا يح ىف ةلاقم» .یدیا ییبط كرصات

 . رد راو یاتکرب

 رکب یبا نب هللا دبع) | رهز نب دم وا
 ت ااا ) د_یفح

 وبا روهشم بیبط «پولوا بوس هننادناخ رهز
 درکپ وبا هجرتلا فلاس نالوا یدیفح ك رهز نب العلا

 .ردفورعم ید هلیبقل (دیفطا نيا) هلغلوا لغوا

 ىلع و یلک

 نب یصات « ا رک دا تراهم تیبک) ه لب اتهدم

 هدنخ رات ٩۷۷ .یدیشمرک هنسابط تمدخ كر وصنم

 تناصقابرغم هدنخح را ۲۰۲ «بوغوط هدهیلیشا

 ؛شقا تافو اهومع هدنشاب ۷۵ هدنرهش (الس)
 صوصحم هنر اع «قرهنلوا لقن هننطو یسهزانحو

 ندنلغوا ییا ینیدقارب كنو .ردشفلوا نفد هب ه رقم

 مک هدبط ید ( د هالعلا وبا )نالوا کوک

 . ردشعا

 نو تخم زر دم وا
 ا روهشم

 A a اص ۳
 نایرح كدهننوک یدنک ندننامز كنبربط «رارب هللا

 .ردشعا هوالع د یاعوقو نالوا شعا

E ۱۲ردشوا  : 

 .اشم (هللادبع ن ليس

 نا :لکتمءالع واےلص ریه ۱ یرتسل در وا

 .هنایکح لاوقا قوحرب راد هقالخاو دهز «بولوا

 6 كرەدا ت و نحنا ندن رد یط

 یافو

 . رد راو ی

 ا (دجا ن ةلادبع) اوا

 ۔ارعشو ادا ربهاشم كن

 . یدیآندننب وسنم كد اب نا بحاص 1۳ ندینس

 «یربرح دم ن دجا»]
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 .زراوخ رکبوا .ردفیطل و سیلس تیاع یمن و ژن

ERE 
 هل قرتسی ملام رعشلا نسعال

 ركذلا هل مدس و مالكلا رح

 ةدحا و راعشالا روص دحت رظنا

 روصلا :قشعت 3 ر و

 - اشم ( دم ن لا دبع) لیک |

 - وا ندابداو ارعش ا ینروز 4
 تاو و هدنح رات ۶۳۲۱ و 2 هدناسارخ «بول

 : ردندن راعشا هلج تب کیا ر وس . ردشعا

uسو نامزلا 7  

 عافتنا ةيصلاق سيلو
 لالم هب سیئر لک
 توحید سار لکو

 اضرع تنصو تیب تمزل
 عانتما ةلذلا نع هب

 dd یطاش دم وا
 «بوا واددنسا رعشو ابدا

 كنهدیصق رب ر وهشم هلساونع « هیبطاشلا هدیصملا »

 دل و هددییطاش ۰ ردیبحاص 4 راثآ ضعب رکید و

 ۰ ردشعآ تافو هدنخم رات 8۹۰ و تاشو

 (جارس دجا نب 0 اق دم وا
 .ا مش والع ریهاشن داد | ید 2

 یاتک رب هلی ا ونع « قاشعلاع راصم » «بولوا ندنس ۱

 یسهشار راعشاو یسهبرع تافیلات ضعب راسو
 تافو هد ۰ «بوغوط هدنح را ۶ ۷ . ردرا و

 دیدن راعسا هلج تس ییارب وس . ردشعا

 و با

 رش لک یروزت ناب تدعو

 یروز رهشلایفقت دق یروزف
 ىلعملا ره اتنی ةقشو

 روز رهش یمسما دلبلا ىلا

 قح موتحملا كرجه رهشاو
 روز رهش كاصو ره نکلو

 (ینابیش مکح ن, ماشه) | یدن ؟د جم وبا
 وا ندنن دم ریهاشم

 مات ۱۷۹و شماشای هدننامز دلدیشرلا نوراه «بول

 هدن دنع رلیعیس زاد هش دح .ردشغا تاقف و هدنحم ر

 . رد راو یاتک رب ربتعم كب

 6 ا و الگ ۳ یکم دم وبا

 ۱ هبط رق EA EN هدلاح یسدلوا یناوربق لصا نع

 ه دنخ رات ۳۷ و ؛شغل و لوغشم هلسب رد هدن رپش

۷۹ 

 .ردشعا نادرح ٍ

 و با

 ««هخ وسنم و نآ رقلاحسا ق زاجالا» . ردشعا تافو

 ىلا ةيادهلا» ««هخوسنمو نآرقلازمسان ىف حاضیالا»

 هل رلناونع « ضايرلا »و « فاصتنالا» <« ةيابملاع ذج

 .ردراو یافیلأت جاقرب راسو
 د ومسم ندنیکتکیس 1 یگان درک ۱

 نشپتب هدننامز كني ونزع 4
 «یدوعسم» هنمات كملاراشم هاشداب بول وا ندالع

 . ردشم زاب باکو هنن رزوا قنخ بهذم 1

 هاشم (مس ق مساق)

 A ا 0 یطساو دم
 هدبلح هد ٣۲٨و «شعوط هدطساو ا 00°

 جاق رب قلعتم ههراسو تغلو وح .ردشعا تافو

 عللا حرش » : ردرانوش یرلهجلشاب «بولوا نیلأت
 اعه فورح 6 یک وللا فی رصتل اح رش » «« ینج نال

 تغلر شلاق مامان «« تلعفاو تلعف باتک » هلی ر

 رکید «« تاماقلاح رش » هلی اه فورح «ییاتک

 « بطخ بانک » «تاماقم حرش ییا هرزوا بیرت

 ییارب وش «بولوا لزوک ید یراعشا .هراسو
 : ردندهلج وا تس

 زرطم راذتعلاب هلدخ جاید
 زربم تذاو هنساحم .نزر

 ةضور كل ابصلا نسح لعندب و
 زرف و ضایرلا قژتبنی نصغلا و

E E 
 ۔وا E ۱ یدبرب دم وا

 ۔زلافلاس یدیفح كنسح ماما ترضح ادشا «بول

 هدعبو «مایق هدءهیصب ربارپ هلهللادبع نب میهاربا هج
 دنا باستا هروصتم نن دیزپ یساد كن دهم هفیلخ

 ؛شعا برش هدیشرلا نوراه هلیطسوت كنو «كر

 ریهاشم كن ومأمو

 یرهرظانمو هثحابم هدافلخ روضح هبا یاسک ندناح
 . ردشل وامقاو هدنشش ران ۲۰۲ یتافو

 .یدیشلوا رومأم هنسهیربو ملعت

 رب ینیدلوا شلیوس ًاباطخ هنومأم تی ییارب وش
 : زدن دنسوب وط "هو دیصق

 ةمارک نینمولا ربما نهتل

 رکغ اهب هيلع
 مشاه نومأم دهعلا یلو ناب
 یخ یهو آ وک ا

 تسلدا OEE ن تیعشس) ۱ ندلا وا

 «ب ول وا ندنخاشم ریهاشم

 هدیکلام هقف .یدیا ندن رهش هاجم یک هد رغم لصانع

 بوجو هلالا



 و با

 اص «ریارب علوا یحاص لوط د ۱37 راس م ولعو

 0۹ ٤ . یدراردنآ تعحارم هنهاک رد ناد رھ ندلاع

Eهل اد وب نع نردلایحم . ردشعا تافو  

 ۰ یدو دہفتسم ندنس هکر تم ساشا «بوش روک

 كلسلدنا (دجا نب دن)
 ۱ یاب ناوص وا

 یاسا دیدلحر هقرش .یدیا یضاق هددرلییسا «بول

 وا نشت ال ربیهاشم

 «هرکص ندقدلاف هدقشمد تدم رب و «شعا ج

 : ردشعا تافو هدرصه هد ۵
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 E تنفس
 ۱ ار دا زازا تیتطاطا
 ره نب دم رکب ولا یردپ . یدنا بوسنم هنسهلاع
 یحاص یلوط د هدبط . ىدا نداهقف ریهاشم ناو

E O O EN 
 ءهتدوع هسلدنا «هرکص ندکدتا تیابط یارحا

 تره هلتفاذح هدبط هداروا و «تماقا هدن رهش هاد

 باسشا هدهاج یحاص دروکذم رهش «قرهلو

 ی راکفا ضصعم ص وصح هنن دن ها یدیشتا

 یک و ید ردنا دع رسم هت یامعسا «بولوا

 تورثو لام یتیلک «بودیا تافو هدنلئاوا يربه نرق
 كنو رهز نب العلا وبا هجرتلا فلاس . ردشفار

 . ردیلغوا

n ۱شل نب كل ادبع)  

 9 ا و
 وا هجرتلا فنآ «بولوا ندنسابطا ریهاشم كسل
 العلا وا روهشم بیبطو یدیفح كکللا دبع ناوم

 بابا لیصح ندنردپ یط لع . رد یلغوا كرهز نب
 هد رفم ةيودا «كرهدا تبابط یارحا هدنتیعم كنوا

 ار وا یا لا سارا و دەك
 بول وا ریک.داع یرهش هلکعا کس هات تر

 كنم لادبع ننم لا را ندیا طبض یسلدنا ارخوم
 یتقاذسح یکهدبط .یدیشلوا یرقمو دعو ییبط

 دجزبلافلاس .ردلوقنم بئاضو رداو ضعب هدنقح

 لدش رنآ رورمشم مکحو یردب كدږفح ره ز نب رکب وا

 نوآ) قردلوا طلغ ند رهز نا هجانوروآ . رد داتسا

 قمآ «بولوا فورعم هلیسا (۸۲۵۳۲02۲ راوز
 هجرت نالوا هوجن | ربع كن تو یناونع ) رستا «

 و با ۷۹۰

 «هساند هل ی ندنسملوا شلدا هجرت هيه متال ندنس

 دوپ هکوبلا- ؛ ردشفلوا عز بهذلایدوهب یسیدنک
 اهقف مظاعا كنیلیبشاو ندنسم وا دیم ںھش كنبدح

 لر 6 ۳ ییدلشالک | اد اا و ندننن دم و

 را ۲ ۳ ایا رو تنسیدنک
 تحاص . ردق وب همش الصا هدنرلقدل وا رسم در رهز

 تافو هد ٩٩٩ «بوغوط هدنح را 617 هجرت

 رستلا» : رد آ هحورب یسهروپشم راثآ . ردشعا

 نوحما دشر نا یدرکاش هک «رسدتلاو ةاوادلا ف
 ««ةركذنلا» <« ةيذغالا باتک» .ردضعا فيلأت

 ءابطالاضعب ىلا ةلاسر » <« یلکلا لاع ىف ةلاقم »

 یسیجرب كنیراثآوب .«قہلاو صرملا یتلع ىف ةيلیبشاب
 قرهنلوا هجرت هر هال ندهججنا ربع و هب هججنا ربع

 ءشق وا دانا لیلا روتسد هداب ور وآ هدندم تدم

 و یحاص « قراعلا را » . ردشغل وا عبط هاب اعفد و

 صخث رب هلا رهز ن ناورم وا هجرتلا بذآ كتاذ
 كرلن و .هدهسیا رو دا نایمرد یلاقحایسلوا دحاو

 تنسکیا و یرلفدل وا صع ییا قرهلوا دیفحو دج

 كن دع,.صا ا نا یرافدنل و ندابطا ربهاشم هد

 هد اتك لئاونع « ءابطالا تاقبط ىف ءابنالا نویع»

 . رد روطس اك وم

 مه وا هی را 1 ۲

 و ۱ یاسارخ مس 4 ۱

 هاو تی رو ی هد یاشار تولوا ندم
 ؛قرنلوا هییرت ندنفرط لقعم ی یسیع هرکص ندنت

 .یدیشلوا نانبلاب هیلاراشم هدهراس مولعو تایدا

 هدنقح (ملص) هللا لوسر تب لها یر ندننس رغص

 راهظایث راق هناومینب «بودیا لصاح تبخ هلرفو

 هلا ابقت نانلو هدناسارخ و هکعا تموصخو ضغب

 هم هلا ابق ضعب هدعب .یدیشمالشاپ هکمش ر وک

 نارب هلکعا فرش یاشا «كرهدیک هب هم رکم

 تاقالم هلا میهاربا ماما یدیفح كڭسابع ن هللادبع

 «هرکص ندقدلاق هدنتمدخ كنو تدمرو ؛شّعا

 «بونلوا نییعت هنکلبیش ناسارخ ندنفرط كو

 توعد هننعی كپلاراشم ماما قاخ هاد وع هننطو

 یسهداعلاقوف تعاعو تراسح «یرهالشاب هکشا

 هدنفرظ نامززآ هلیمد راب یسهقطان هوقو تحاصفو

 ؛شم ریک هلا یاسارخ «هلکعا ادب رادفرط قوحرب

 «بولآ رخ راج ناورم یوما كلم هدقلەرآ وو



 ح

 1 5 بی

 .OO POT اد یک ی ی و ته نی شا سیو ی ey تل

 سم وبا «هدهسیا شهریدتیا لتق یههاربا ماما "
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 و
 «رار هلغع وة وا هبطخ هنمان كحافسسابعل | وب | یردارب

 كرهدا موعه هبرزوا كماش هلا یشکكب یوا

 یبو لتق یراج ناورم «هرکص ندنابرام قوحرب
 وک اذو طبض قلود «بودا پولغم لک هيما

 تعی هحافس نالوا شا تفالخ نالعا هده-ف

 هیتفص یدعاق رب كنهیسابع تلود لسم وا
 دوا یاب كلود و رد

 . زشت

 یدنک رادتفاو ذوفن ینیدنلوب زاح عیطلاب «ندنعیدل

 نالوا یتفالخ نامز كحافس «بولوا كلهم هدنقح
 ار هلیاف و كنوب «هدهسیا شلم:هلاق قاب هدهنس ترد

 ۱۳۷ «بقاعتم یسولح لروصتم رفعح وا یرد

 هدنسن كس وا .ردشفل وا لف اروع هدنخ رات

 رکیدو بع هروک هتیاوررب «بولوا عقاو فالتخا
 ره .یدنا بوسنم هنسنج سرف هدهروک هتناور رب
 یحاص تقالطو تحاصف هدیسرافو ییرع ه دلاح

 یراوطاو النا: تولوا شا
 .دنا هدهداعلا ةقراخ تروصر روللو هدرلمدآ زاكب
 ندامد كفس نوحا قوا لئان هندصقم ءهدهسی

 دلوا شهيق هنناج كرلمدآ قوح كن «بویعا زازنحا

 یو دصبق . ردشل و تربش هلقل راوخحم وخ « ندنعب

 . یدیا مدآ رب یه رهح لزوک و هح رعسا « یللاقص هرق

 (بوت ۷ دلنا دبع) ۱ 3

 (یلص) تاناک رخف ترشح بواوا تاذر دهازو

 اعدا توبن و ؛شلک همالسا هدنع هدن راتایح كرمدنفا
 قردنلوا بیذعت ندنفرط یسنع دوسا نانلو هدنس

 یلاح را كهالالوسر ترضح «هلغغل وا جارخا ندنع

 ندنفرطرع ترضح «هلدورو هه رونه ةنیدم بقاعتم

 هما هدعد .ىديشملروي سالحا هدنسهرآ قیدض رکب أ

 هد(ایر اد) ندنسارف قشمد و لوح را ¥ «هلرڪه

 ندرلیدتک . ردشعا تاذ و

 زدل وقنم ید ی .ردشفل وا تیاور

 اه ایا ۱ ی
 نر اتکو ارزو عدد بن 1 د ف

 فاوط سادنا هدلاح ینیدل وا یلهطسقرس بول وا

 كهللا لع لکوتم هدا و ك دابع ی رعد ندنک ولم

 .اشناو تاپ داو ملاع هدنونف شک | .ردشفل و هدنتمدخ

 هر رش ثیداحا قوح رب

۷۹ 

 ےن ی ن ل مس )۰۰۰۰

 و ب |

 . رد راو یسهغیلپ لئاسر ضعب «بول وا ر ھام هد

 ن فرطلا وا و

 a دذاو | درص ن فرطلا وا

 [ .تعحارم هنن راهدام «دفاو يا » هر | « درص ن

 1 ی وزن فرطلا وا
 لوط د هدنابداو دف و تیدح «بولوا ندن سال

 ( ها دبع 9 دج ۱)

 ریه اشم سلدا

 «بول وا لزوک تیاغ یرثنو مظن .یدنا یحاص

Eهلغل وا لاکر ید یسەقطات هوق و ناسل » 

 یسیزوح نیا كرع «كرهدنا راپتشا بسک هدظعو

 کک ےنکح
 «هتع نع هک ه دندیعم یه ولادیع ۷ ای ه دعو

 «بودا تاشو دل و هد هی سلب .فدیشمکت

 ندقدنل وب هد رلاض3 ضعب و هدنشاتک كہلاراشم تدمر

 نيلاصو داهز هداروا تم نع هب هیش رفآ «ه رکص

 هراضف ضعب هدع و شا تفلا دقع لیس هرم ز

 كهللا دم لدصوخ

 .ردشخا تاقو هدنح رات ۱۵۸ .یدیشلوا یی رقم

 هالایئاسر قاط رب ًاباطخ هنسیضعب ندنکولم كننامز

 كن زار رخف . ردراو ینافنصم للو نسهقیار راعشا

 كن راصنا نیدلالاکو هنیرتا یلناونع « ماعلا باتک »

 شم زاب هدر ررب هات لناونع « نایتلاباتک »

 .ردشعا راصتخا یهراشو هیح رات تیک ضعي و

 «بول وا ندهیفنح ءاهقف

 فروم . یدنا ندناحا كن هفینح وا مظعا ماما

 هقف . ردناذو ندا تیاور ی« رکا هقف » ندماما

 قتمو داع ناز هلغملوا یحاص یلوط دن هدنعبرشو

 ىلاع كل قلا زمو ردق هدندنع موع .هلغلوا ت

 ه دا ات ۱۹۹و ؛شئیا قلیضاق هنس ۱١ هدخلب

A رتشا تاقف و هدنشاب  

 تاذ رب

 .یدىا

 ۱ یدروییا رفظم اوا
 رفطظإب »

 فرعمنب رفظااوا و

 و « یدروسیا» ۱

 1 .هل روي تعحارم هن راهدام « فرعه نب

 رج هلودلادب وم) ۱ ك ن رفظملا وا

 -رح نب هماسا نيدلا

 نالوا یرلبحاص كنس هعلق رربش (یلک دو اعک لق

 هنایدا «بولوا ندالګ ریهاشو ند راکا دقنم ینب

 . رد راو یزاعشا ناود رو يلا جاق ۳ قلعت

 هرصم ءهرکص ندکدشا ټماقا هدق.ذءد تقو لیخرب



 و با

 شقیا تماقا رابتخا هد( یک نصح) هدهبو «شتک
 دنا طیض قشمد یوا نیدلاح الص «هدلاح ییدلوا

 EE تف و واو شبا بلحج تک ءهدنکب

 قو «هلد وع هقشمد «هدلاح ینیدلوا زواصم ییسای

 ات ۵ ىد وا لئا ريظعن و تم رح هداعلا

 ركنا 1 ه دم د هدنګ ر

 وا وخ رفظلا ریهاشم (
 ا اهقف ۱ ف وخ وا

 سوط نالوا نطو .یدنا ندنراشادق را كلا ماما

 هو < شعيا قلیضاق ه دننه

 .یدنا روپشم هد هرظانم

 ر یضام سابع ما ۱ لاعلا وا

 نب دجا)

 .ردشمیاتاذ وه دنح رات ۵ ۰

 روا دو

 دستف ندرح رتسب رب یبات نارچه رای
 دتف نویش تا هناخرد لحا یا یدرکر ید شوخ

 ندنک و لم ناتسدنه (-- هاش)

 تار كهاش رکا و لاعلا وبا
 هنسیدنک م کح دم ازرم یردارب كيلاراشم «بولوا

 «هدلاح یفیدلوا شقبا وزب یمکب اسنلارهم یسهریشه
 هرزوا درم هنس ۲ هلنایصع هدلباک هجر بحاص

 اح ناشخد هدن رات ٩۷۱ «هرکص ندکدروس مکح

 وا لق «بولوا بولغم ند فرط ناهلس ازرم یک

 د

 راک دابا هلا اعم ا وا
 «هدلاح ینیدلوا' نیشن ه واز هدروهال «بولوا ندنس

۰۲ 

 دنه ( بس

 2 نام

 « هي رداقلا دفحش » و ؛شقیا تافو هدنخ رات ۱

 رد.نِفا رب هم وطنم رب یس راف هب ا ونع

 صم( هلا ذبه ند ماع ۱

 كني وا | ا ی لاعلاوبا

 مد ور وا نداظا ین نالوا شفلو هدنتمدخ
 یی یی 001 هلو .یدیا بهذلآ
 رب ات یافت امالا

 ینابرجم و

 نیدلا دج ۱ دحملادبع ن یاعلا وبا
  eها )

 قیلاعتضمپ راد هبط نف
 .ردراو

 رها نم نیشیس اف و یو :رع هاش ناه 7 نا

 هما كہلاراشم هاشداد بول وا

 ین ات هند دو هلیلک هدنخم راد 8۵۱۲

 ندناربا یارعش

 . ردشم زاب 1۳

VY و با 

 رتعمو لوبقم كدهننامز ارقي نیسح ناطلس یرتاو

 5 ۱ و تم اش هدنافز كنارقب «بولوا
 هدنروصر قالرا تیاغ هلیما « لیس راونا » یاب

 فسخ یباتک كنهجرت بحاص را و «ندنفید زای

 . ردشعا

 نروس مکح هدخطب £ ٩

 9 ۱ ییهاش “للام اوبا
 ۱ ا ع تولوا یربخا
 هد رات ۳۷۲ ًابقاعتم هدهسیا شمک هرادتقا مقوم

 1 ا ا لدتف رط رقلقم یجاح
 ی هل ا اا ءذظتساو راو
 . ردشلوا ضرقنم یتلود نیهاش

 a 0 ۱ 2  لاخلا وا تره لا یا م 3

 یصالخا هروس .یدا عاشر لضافو ماع «بولوا

 هل ران اونع «معلا ج زوع » هلا «تلادع LE «ربسفت

 قوح یسهیسراف راعشا . ردشقا فیلأت باتک یکیا

 هدنح رات ۲۶۰۵۱۰ نرو یاوبد تتم «بول وا

 تس وش .ردشعا تافو هدنسهطخ هلاکت كناتسدنه

 ا راعسا لج

 تسک اتکوس قارف یارعع

 تسکتلپ دوخ هشيب هک تساجنبا

 لب عن دیک ن رفجح 9
 وا و ۱ سم يا

 .یداید رف كن یصع و تئنیهو هيضابر مولع

 هيلقع م ولع «بولوا لوغشم هاش دح هددادغب ادتا

 مکحو ؛یدبا راو یصعتو ضغب یشراق هبهفسلفو
 دنع كنیدنک قحا ن بوقعی یس و وا روپشم

 هلا هطساو رب یدنک .یدردا ناسل لامعتسا هل دش

 -رب دی بیغرت هنلیصح هیضایر مولع ییهجر بحاص

 «هدلاح یییدلوا زواجتم یتشاب 2۷ «رشعم وا «هلکم

 .هیلقع مولع هدع «بودا لیصح ییهسدنهو باسح

 هلغوت موجو تئیه «قرهنرآ یبطو صرح هب
 -روق ندنضرعت كنو یدنک هلهج وو و ؛شمالشاب

 « جزلا» ۰« لخدلا » راد هموج اع

 . رد راویرتا حاقر یک « فولا۱» 6 تا کاذلا «

 یناجارظتساو ماکخا . ۷۲

۰ IE AN 

 . ردشغا تاقو هدنخ ران

 . ردل وقنم ردا وت ضع هدنقح

 نده ق ولس شم ۱ اما |

 ا لات "۰ | یزاد رم ام



 و با

 هعطق وش «بولوا ندنسا رعش یرود كهاشكبلم

 : ردندن راعشا هلج

 ندب علم غره تخوسب عصیع لاب
 نهدیپ لک فسوب تخ رب ال اقا
 ناشک سلطا نماد هوکز دمارب مع

 نمرها واکز ا لیئربج سقن نوچ

 EN ۰ کلا ۱

 نوا (قطضم ن ی
 «بولوا ندنسالع ریهاشم یره نرق یمکیا
 «ك ردلک هب داعس رد ه رزتکشم نامز كن دنفا هللا ضیف

 ا هتماقأ هده سور «ه رکص ندنلتو كہلا راشم

 هدنح رات NEE «ه رکص ندقدلاټ هنس ار «بولوا

 « ماکحالاو ةسايسلا باتك» .ردشعا تافو هداروا

 . رد راو نیلأت رب هلبنا ونع

 (یبباینص یریجروصتمن سیداب) | ادم ویا
 کاح ندا تفالحخ یاعدا هد رصه 0 2

 ۳۸٦ «بولوا یسلاو هی رفا ندنفرط یدیبع

 و :شلوا نیشن اج هدنناخو كر وصنم ی رد هدنح رات

 تافو هد ۶۰ «هرکص هدکدروس تموکح هنس ۲۰

 هنر زعم یلغوا هدعو رهاطظ یردارب :بودا

 نعمت

 (دجا ن دج)

 ءاشم و ندنفل هما ۱ ییهرا روصنم وبا
 «بولوا تاذ ر قتمو دهاز ندهیعناش ءاهقف ريه

YAYبول والخاد هدادغب هدعب و ؛شعوط هدنح رات  

 مظاعا یک جاسسلاناو یرابالانا «ج اجز «هب وطقت

 ب نویی تاق ہوس نک
 برعرب هروک هتیاور «قرهبالشاب هغمشالوط ینکلاع
 هنسکیا هد ناسا وو «شلدا ربسا ندنفرط یسییق
 .یدیشلوا دیفتسم لیخ هدنعج تاغل «هلغلاق

 رب بکس نددلح ۱۰ هلیاونع « بیذپلا » هدتغل

 یرلک دنبالامعتسا كناهقف . ردشم زای باتک لمگعو دوی
 یراث آ ضعب رکیدو یاتکرب جد هدنقح هب ع تاغل

 .ردشعا تافو هدناره هدنح را ۳۷۰ .ردراو

 بلح
۵ 

Eهاشم (دجحصن دجم)  
 ا E یور روصنم وا

 تحاصفو یحاص لوط د ید هدمالک لع «بول
 روپشم جد هدظعو .هلغلوا كلام هناسل تفالط و

 -ردم «بولوا لخاد هدادغ هدنخ را ۵ ۱۷ .یدا

VAY و با 

 هلسب ردن هد هی اب ةسردم نانلوب هدنن رق كنهيماظن ٌةس
 ۵۱۷ .یدیشلوا لوغشم هلظعو هد هيماظن هسردمو

 تافو هددادغب هد ٥٩۷ «بوغوط هدس وط هدنح راد

 هلیاونع « مط صاف ح ربفلا » راد دهقف .ردشعا

 رب تولوا روبشم اهقفلا نب هک ءردراو یاتکرب

 تاقیلعت ضعب .ردشفلوا ح رش ندنف رط تاوذ 2

 .رد راو ید یراتآ راشو |

 e | یدادنب روصتلا و ن رهاقلا دبع )
 قو باس «بولوا ند دیناش هاهتفف اقا رک
 دلو هددادش . ىدا یحاص لوط دب ید هدض

 فو «هلثلحر هرواس هاب ردب هدعب «بودیا تأشنو
 .ارفسا قحا وا یهقف ۰. یدشااق هداروا ردق هنت

 كنوا «هركص ندننافو كبلاراشمو ؛لیصح ندين
 لاغتشا هلا الماو سیردن هدندجسم (لیقع) هنیرب

 ةبلط «بولوا یحاص ناماسو تور . یدیا شا
 :IIE NNE. O یربخ قوح كى همولع

 هدننارفسا دنع رات ۶۲۹٩ .رد روهشم کیدربو سرد
 واد هاسح :درانوش نافیصت . ردشعا تادو

 داشتم لیوأت» <« نآ رقلا ربسفتا» .« ةلیکتلا»

 ديعولا ف مالکلا » ۰« دل زتعلا مش اضف » «رابخالا

 لوقلا لاطبا باتک» ««رخاوالاو لئاوالا ف رخافلا
 ««رظنلا رایعم» « ةتيمارکلا اضف » «« ديل وتاب

 باتک» ««رك اشلا ىنغلا ىلع رباصلا ربقفلا ليضقت »

 لوصا ««لحااو لالا باشک» «« هلوصاو ناعالا

 ٤١ قرفلا نب قرفلا» ۰« لیصعم۱» راد ههقف

 ««نآ رقلا قلخ ن » ««یدهلا لوصا ف یدلا ع ولب «

 «بولوا لزوک ید یراعشا . « تافصلا باتک»

 : ردندهلج وا هعطق وش

 لییحر الیلد ييش و یابش
 لیلد نم اذ و كاذل اممسف

 لیدع نم ىل ناک نم تام دقو
 لیدعلا لیحر الیلد یسحو

 «دادح روصنم وا
 امت ر صنم ها
 و یارح روصنم وا ۱ ې ر 2

 هن را هدام هراسو « ینارح «دادج «یلاعت» ] هراس

 [.هلیروی تعجارم
 e: ۰ AS دبع ن ندلا دهاجم) ۱ هاعاق : ۱
۱۱۹۱ 

 الواو قاتعا هدعب «بولوا یداخ كندلا نیز یح



 و با

 لغوا كسدلایز . یدیشف وا نییعت هنکلکباتا كند

 «بولوا یروما ربدم كلبرا هدننامز كنىدلارفظم

 هلا هسردمر هدروکذم رهش و «دادو لدع یارحا

 صیصخم رافقو قوسچ رب هرلنوب و ءانب هاقناخ رب
 نیدلا فیس كاتا هلا لاقتنا هلصوم هدعب . یدیشما

 ولو رومام هتسورادا«تاسهعلف لصوم ندنفارط
 همانا «هسردم كوي رب هلس اثح یارحا ید هداروا

 یرپوک یجنکیارب هدنرزوا هلجد «بتکمرب صوص#
 هدنتش را ۵٩۵ و ؛شلوا قفوم هناربخ هلو راسو
 . ردشعا تافو

 ظ کد4۰۰1( یدیرتامر وصنم وبا
 [ . تعحارم هنسهد

 (سیق نر هللادبع) ره
 «بول وا ند ها ىرعشالا E وا

 «هلد ور و هب هم رکم دلم ندنع لوا ندهیئنس ترعه

 مت تم اف رویم نبی سو شک هال
 . یدیشتا تعحر هبهرونم هنده ندشح هدع و

 ندعو دیز ندنفرط نمدنفا (ملص) نیلسرلا رخف

 «یک ینیدلوا شلرویب نییعت هنیرلکلیلاو نم لحاسو

 او هرصد و هفوک ید هدننامز (هضر) رع ترضح

 یند قیبیصنو ناهفصاو زاوها «بوناو هدنرلکلیل

 ررب نف رط هرکص ندنسهعق و نیفص . ردشٌعا ی

 ندنفرط ىلع ترضح «هدنرلکدربو رارق هنصن مکح

 مکح صاع نب ورع ندنفرط هواععو هجرت بحاص

 لغو یرعوط یسوم وا قحآو ؛شفلوا نییعت
 PA لک ورع «تدنم د) وا تاذرب یراع ندشغو

 هب هکم یوم وا هشرزوا كن و . یدیضشم | لافغا

 هدنشش ران ۵۱ هروک هتیاور رب رکیدو 4۲ «بوجاق
 ۱ نیما او ی اورو هداروا
 وا تیاور و لقن فیرش ثیدح ۳۹۰ ندنرایدنک
 وا بیس تاذوب هنلاعتسا خب را هدمرلسا . زدشغل

 وک .هتنسیدنگ اتدنف رط ر2 ترزضح هکنوح «بول

 یشوشتو هش «هلیسلوا زرا كرلب وتکم نلیردن

 می رات هنب رزوا كن و و سا ضم یفحهلوا یعاد

 . یدیشلنالخاب هنل اعتسا
 . ىدا

 ماما ن 5 وا

 تاذ 94 هیقف و قم و دهاز

 كن رغم (دچ ن یسیع)

 وا ندنسالع ربهاشم

 وا ندنسارمب ینب رار هلا دز وا یردارب .«بول

V٤ 
۴ 

 نسما وا هدعب و «هدناسلت هدنرلنامز كنایز واو وج
 هلست زدنا هدساف هدننامز تكناتع وا لغوا ها یید سه

 .هرص یرلب رقم كمملاراشم كولم و ؛شغلو لوغشم

 هر ند ردارب هجرت بحاص ۰ یدراشمک هنس

 . ردشخا تافو ندنوعاط هدنح رات ۹

 ۔دازآ كنیراصنا داخ نب رس

 واعف سم ۷ یسیل ۱ ها 7
 تقو ینیدنلوا نییعت هنکليلاو هیشرفاو صم ندنف رط

 كدهنامز كد زب .یدیشتا ز ویام هب هیش رفا اک

 هبقع فلا ا هدننامز كد زب «بونلون یسیلاو هیشرفا
 -اص .یدرلشلوا فاس فلخ هعفد یکیارب هلیا عفان نب

 كرهدبا تاحوتف عیسو یرعوط هبرغم هجرت بح
 ِ .یدیشتا طبض ید یناسلت

 تلود .( همادق ۰ صف

 ۲ ی ۱ ج مجتلا وبا
 یرداو ضعب و یرلارحام نالوا هاکللادبع نب ماشه

 «بول وا هدایز فوقو هبنع راعشاو رابخا .ردرورشم

 .اوا كن هب وما تلود .یدنا ثتاذ رب و هتکن و فیطل

 : ردندن راعشا هلج تب وش .ردشعا تافو هدنرخ

 یرعش یرعشو مجنلا وبا انا
 یردص نج ام یرد هلل

O.ص (بلاغ یا نا :  

 0 یارصن و
 یواح یامولعم لعو یرظن رباد هبط «بولوا ندنس
 نیما لغوا .ردراو یاثک رب هلیاوسنع « زح هلا»

 .ردندابطا قاذح ید مجملایا نب حتفلاوبا هل ودلا

 روا الت ج تاو هح بصحللا وا

 هلا یل هم یریزو ك هوب نب هلودلازعم «بولوا
 یدناصقو راعشا قوح ر زاد هح دم كەلودلادضع

 ۳ ردن راعشا لج هيلو وس . رد راو

 لیجرش فوصتلا ليج یرا
 لولحاب نوهاو مهل لسقف

 هوةقشع نيح هللا لاقا
 لاوصقراو ماهبلا لكا اولک

 ن رهاط ا

 .دبع ندلاءایض) ا

 هاشم رایک( رداقلا ۱ یددرژرپس بیجن وا
 هقشدص رکبابا ترضح یسن «بولوا ندهیفوص حب

 «بولوافقاو ههینطابو هب رهاظ مولع . رو وآ یم



 و Tin ی سن و یه تا

 و با

 هيما ینب ( ندع ن هوا

 نب هدع «بول وا ندنسارعش " ۰

 ۔هب ومآ لوامو جدم ك هیسابع یافلخ هل استنا همش اه

 نب یسیع .ردشایوس راعشا قوحرب هدنقح ییذ كن

 یو كندهم دج هلیحا ربا ندکلدهع لو كناسوم

 سابعلاوا بویلیوس هدیصقر هدنقح یصن دهع

 ن یسبع «هددسیا شوا لئا هننرتاسحا روصتم
 -راجاقو ؛شجاق هناسارخ «بولینارآ ندنف رط یسوم

 . ردشم والاس را هدادعب یس ردو جد تول نکا

 هعطق و .ردلوقنم رداونو تایاکح قوح ك هدنقح

 "ردد راسا هل
 ىلا نبا كاهدام بلقلا تلق
 ینارق ینارفقلا مئاب یل لاق
 هارظان یتسح [اهف هارظا

 یناعدوازیاع تما ینامدوا
 هنسهدام رى ن ناسح »] ۱ دلا ها

 [ .هلبرویب تعجارم
 دو بيع رم | با صن ها >ودف دج ا ن دمع) 7 ۰

 اک كنمربیه نا ريزو «بولوا
 رو یبسهب دا لئاسر ضع .ردسشغا تافو هدنح ر

 : ردند هلجح وا هعطق وش .ردراو یراعشا قوح

 ۵۵۷ .یدا ی

 رشعم ىف ینا كوفع براي
 اذالم كاوسم مهتم یتستیا ال
 اذ باتغی اذو اذ قفانی اذه
 اذاذ مشيو اذ اذه بسیو

 « هلودلا اب »] ۳و را ۰

 [ .هلروپ توعح

 یا ۷ دیعس ) ۱ ۱ ۰ ۰ |

 زها اوشا یحسل بان و

 كهللا نیدلرصان ندهیسابع یافلخ «بولوا ندابطا
 هجا رخا تایلع الب یشاط نالوا لصا- هد سه اتم
 هراناسحاو ماعنا قوحرو «شلو تربش هلغل واقفوم

 لذت نا روهشم بیبط .یدیشلوا لئات

 «باضتق ال » هدنل وب با وحلا وس رباد هبط .یدیشغل وا

 . ردشم زا نیرصتحم

N ENS ۰ 

 ٤۷ ۲ بول وا ندابطا یبرکت رصن وب

۷۹ 

 | شهازب

 و با

 دن ید اوت و تایه .یدا تایحرب هدن رلخ رات

 -اونع «تارایتخ ال ا» هدلګ وب اص لوط

 ہدنقح ینارضمو عفانم كه < ی هر لپ

 هنا امعتسا تروصو هنعفانم كتضایرو ییاتکرب ید

 9 بولوا ی

 ا 0 رباد

 | و

 | باداف رم رصن وا

 لیعاعما نن دجا »]

 ارح هنسەدام «

 هنسهدام « ییاراف « |

 [ .هلیرویب تعجارم
 ناتسیس (یدلاردب دمع ۰ ۰

 e ۱ یهارف رصن وبا
 ما رم ندنک و لم ناتسیسو هدنلناوا یره نرف یحدب
 «نایصلباصن»و ؛شماشای هدننامز كنىدلاج ان هاش

 . ردشم زا یاتک تغل ر a هلن | ونع

 | یدرکر صت وبا

 «بولوا ندنک و لمآ رکب
 هافر لاک ردق هنس ۵ ۰ و ی هرادتقا عقوم هرکص

 هدنح را ٤۴ ی رگص ندک دروس رع هلتهافس و

 .ردشعا تافو

 | .هل رو تعحارم ۱ یدنک ر صن 2
 ۴ شکم یک هداع ۱ ۳ ۰

 1 یلرا ناسا ۱ )0 وا
 .یدمهل وا م ولعم یانو خیر . رد راو ی «تاماقم» رب

 (ییلسفس و ن دجا) ) ۹ 5 ۱

 ا ی
 .یدایریزو كنید رک یصن وا هجرتلافتآ «بولوا

 یخ لا یرعم ءالعلا وا بول وا لزوک یراعشا

 «بودا عج هرثک تفت .ردراو یرلا رحام ضم و

 ۳۷ .یدشغا فقو هن رلعماج دماو نق رافایم هدعب

 ا و هدنحګ رات

 ۳ دا هل ودل اصن )

 -راید ونیق رافایم (ناو رم
 SE ل دیعس وا یردارب

 هنسهدام « یدنک »]

 كنهرمصد ( كاادبع ی ور ۶ ) لا |
 ربص 9

 «بولوا ندنتسار هش ربیهاشم

 ماعنا قوح ك رلن و و شا باشا هب هکما رب

 ضع لا یح ۷ لضف 2 94 لات هنن رلناسحاو

 هدنقح ی دم كن هکمارب تب وش . رد روپشم قرار حام

 ردندنس هج یراعسا ینیدل وا شایوس

 ىژلا عطقنم دادغب نم تنک اذا

 كمرپ لآ نم دوجا مسن تدجو



 و با

 (یراصن الا دبقعن ديبل نی دو) 2 ۱

 یسدنک «بولوا ند هب ام 1 0 2

 هدهنیدم هدنرلتایح ك زمدنفا (ملص) تانک رغف ید
 هيف فلتح ی هنسهرص هباح ءهددسیا شما داون

 دع ندنیعبا یراضعبو ند هاك یرلضعع «بولوا

 شمهمهدیا هشرش ثیداحالقن ندنکلیدنک . ردرلشعا

 هدنتناور «بودا تیاور ندمارک هبا یدهسیا

  1 Eردشعا تاقو هدنح رات .

 -اهفصا ظواح) .یدنا یحاص لوط د جد هدد وصتو

 هبا (هلادبع نن دجا)
 دقد بول و | ندنین دحم

 یسهدیفم تافینصت قوحر . رد روپشم جد هلکعد (ین

 «ردیاتک لنأاونع « ءایلوالاذیلح» یروبشم كا «بولوا

 ۵۳ تورا ایفا لس اف وبا و لسقم یا
 .اونع « ةوفصلا ءوفص » ندنفرط یزولا نا ج رفلا

 یراهجحاساپ تسناقلاخ روید . رد وا راضتخا هل

 «ةوبلا لئالد»  «دیاصاا ةف رعم »

SAF 

 : ردرلن وش

 .« تاقبطلا باتک » .« ناهفصا ځرات «

 .ردشعآا تافو هدنح رات

 (هداتق نب ىلع نب دیعس یبا نب دج) ۱ توا
 ا ن م فح یر

 هی اونع فالف رش هد هم رکم ۀکمو ندافرش نالوا یهننم

 هنس ۵۰ ءبولوا یدح كنهداتف ىنب نروس تموکح

 هدنګ را ۷۰۱ «هرکص ندقدنل و هدنراما دنسم ردق

 .ردشتا تافو

 (یمح "یناه نب نسح لک وا) 1 ۱۰ ا
Eبولوا ندع یارعش مظاعا » 

 Oe a و هلیکلل زوک كن رامشا

 رد شم وا دخ دن ا

 كنيکح

 قح د دراو م

 هلادبع ن حارج یسیلاو ناسارخ یدح

 O 0ک یدل یلدا

 رب .یدیشغا تلحر هدادش ندارواو هدف وک هدعب و

 هر ه صد نداروا: «بوغوط هدزاوها هدهرو هتاور

 رب نسخ هداعلاقوف و هيدا هدنعسا (نانح) ا

 هدنقحو یرلا رحام نالوا هلکنو بودیا قشعت هریف

 قوحر هدنفح .ردروپشم یراعشا ینیدل وا شلیوس

 هددادغب هدنحش را ۱۹۵ .ردلوقنع رداوو تایاکح

 دش | تافو

 : ردن دنس

A 

 .هقار راعشا لج تب ییا ر وش .ر

 و با
 اري لظ نانج نع یذلا اذای
 ريالا بیطاب دعاو لق هللاب

 هب تیلتبا ام تلاق و كتكتشا لاق
 یرلا ف تایقا ام ثیح نم هارا

N 7تورا كيلاط ییآ نب ترود  

 شبح هروک هتیاور بول وا یسیل ۲ ll ۱ رزب وا
 هشرح هدناور رب . یدا لغوا تاسشاه 0

 تارضد ادتهالادعب «بولک هلمارک هبا ندا ترعه

 ؛شفلوا لوبق هنیراتداعس ةناخ !زمدنفا تاناک رف

 هنیدال وا هر | همطاف تر هدا را تنیس ترضح و

 یسیدنک لع ترضح هروک هتاورر کید .یدیشلاق

 نیرجابم كنیردب «هلکمروک رسا هدنلا كنب ربند راحت
 نیئاص 6 :اذاکم هل وب نسح ینیدل وا شمزتس وک همالسا

 .یدیشعا دازابولا

 يا لئاد وا

 . ردیلهفوک

 هشیاع «هرب ره وبا ؛دوعسم نبا «رع نبا «سابع نبا

 ۳ رلایدسالا لس نب قفس

 وا ندنیعب اب یالع

 داعم «یلبع «نامع ست :e هر اڪ

 دوخاب ۸۲ و :شاوا قالم هن رلير غو (مهض ر)

 ثتاذ 9 یو دهاز .ردشتا ثافو هدنح رات ۸۹

 ۔ وشم لاوقا ضعڊ قلعتم هداقتعاو هظع وم بول وا

 . رد راو صدر

 ۱ هزجو وا
 . ردشع |تیاور هغ رش ثیداحا ندناوذ ضه ندمارک

 عقاو هدنخ رات ۱ یاف و

 ندالع مظاعا ( (لع) ۱ لع ن ءافولا وبا

 1 «هقف بول وا

 ندا ت 2 دو
 باا «بول وا نندارو شو

 . ردشل وا

 مولع راسو تایدا «فوصت «مالک «ثیدح «لوص

 نسحو تقالط هدظعوو ید رف كننیصع هدنونفو

 هددادش هد رات 4۳۱ .یدا روهشم ها هقطا
 .ردشعا تافو هداروا هن هد 8۱۲ «بوغوط

 «نونفلاباتک» یروبشم لا بولوا قوح ینافیلصت

 هتاور رو ۷۰ هروک هتیاور ر را لناونع

 ردق هتفووا بول وا و نددلح ۰ هدهروک

 راد ههقف لوصا .ردیکویب لا كبتک ةفاك نالپ زاپ

 غلات رپ

 یر ربا ضعب راشو یاتک ر هلیاونع « داشرالا»

 . رد راو

 | فاجزو ءافولا وبا

 هلناونع « حاولا » بکر ندادلخ ۲

 اس (دجع نب دم



 و با

 كنبیصع هدموحم و تئیهو هیضایر مولع «بولوا
 بول وا لکا كرع یالع هدم واع وب .یدیا ید رف

 .ردراو یسهمهم تایفشک و هبرغ تاجارضتسا ضعب
 كس دیلقا . ردراو یحزرب هلیاونع « لماشلا جزا »

 یاکح «یک یکیدتیا ربسفنو حرش ینسهیضایر بتک
 هلیاونع « و باتک » ك (سوقیطس را) ندنات و

 ارو میم و حرش یخد ییرنا نالوا شلدیا هجرت
 قلعتم هدسدنه .ردشعا محیضوت هلیسهوالع نيه

 یفا رثارب هدنتقح راتوا جارتساو ییاتک رب لکم
 .زو) هد ۳۷۲۰ «بوغوط هدنش را ۸ و

 . ردشعا تافو هد (ناج

 ےاشم (فورعع نبا)

 3 هاهقف و ۱ یوم ءافولا وبا

 رورمشم یظعو «بولوا تاذرب عاشو بیدا ندهیعف
 وش .ردشغا تافو ةداج هدنخ را ۰

 : ردد راعشا ةلج تب ییارب

 یلس مداش یا یف نم لک
 ام لست ال اهرجعل نا ربع

 اهقس الیلع "ااه اوردغاف
 اغ تام یذلا قشاعلا اوجراو

 نوا ص0 ۱ یضرع ءافولا وا
 یره نرق یجرب ِ

 یظعاوو یسیتفم كروکذم ربش_«پولوا ندنسالع
 نداعم » .ردشقا تافو هدنشرات ۱۰۷۱ .یدا
 محار هلساونع « بلح م هف شنا نايعالاف بهذلا

 .ردشم زاي لئاسر ضع هللا باتک زن عماج یلاوحا

 رکیدو «هیمال هدیص»رب یللو هربظن « معلا ةيمال »

 كنهروکذم هدي

 .یدیا

 صق . رد راو جد یراعشا قوحرب

 : رد وش لطم

 لجرلا ةلز قت لضفلا ةلالج

 لطبلاةلوص ىهوت لهجلا ةلذو

 دا رب !| رشب دم ءافولاوبا هدام « كناو ۰ ده )
 3 هاب روی تعحارم هيس

2y Ar(مرلایا نب دم)  

 كنەبطرق هدسلدنا دو ن لولاوب

 شثآ هرادا ا سک یبهروک ذم e یرب زو

 ۳۰ ,یولوا لغوا کرل اونا هجتلافلاس نالوا
 لیقافنا كنيلاها «هنرزوا یافو كنب رد هدنح را

 زا «كدەن رات < ۵۷ و ؛شمکع هرادتقا دسه

 .دیع یرالغ وا هتل رایتخا «ه رکص ندکدتا روما

 و با ۷۹۷

 ان ٤٦۳ .یدیشغا بصن هنر یکللادبعو نجرا

 یهبطرق نونلایذ ی نومأم یحاص هلطیلط هدنخم ر
 .ادّمسا نددابعنب دقعم كللادبع .هدنکیدشا هرصاحم

 یسیلاها هبطرق بقاعتم ییهعقووو ؛شلوا روبح هد
 رب بحاص «بودیا باتا یدابع نب دم روک ذم

 راشقا نن هنسهربزج (شیطلش) ربارب هل رالغوا هج
 تافو هدنسافنم هرکص نوک قرق دیلولا وا .رد

 .یدا تاذ رب بیداو اع

 نب E ن دیلولا وا
 ندبا» ] نودز

 ا

 [.هل روپ تعحام هنب را هدام نبآ» و «دٌشر

 8 | وا (هللادبع نب دمع) دن
 هاهقف ریهاشم كسلدا بطر ول 2

 اس *] دسر نبا روهش» مکح هدهتف و دکلام

 را هد هبط رد نالوا نطو «بولوا ناف رد

 هدنهو نج ندارواو هسصه و هب هب ردنکسا «هلک رت

٥0۱ EEردشعآ تافو هدناتس دنه هدنح رات  . 

 ن )۱ یر واس دلولاوبا دم 1 ناسح)
 هیما قب (یشرف

 هدشدح و هقف «بولوا ندهیعفاش ءاهتفربهاشم و ندنلسن

 و دشساتنات A ه دذح ران E4 .یدا اما تكناسارخ

 .ردشعا تافو

 اج مشاه وا

 یرد درکو یه تشک لر «بولوا دەل زنعم هعاو

 .راکفاو لاوقاو (ردب رلبح اص هعیاس و ع

 هددآ دغب هدنحم رات N .ردروطسم ملک تم جمال

 ىلع ۴۷ ی مالسا ادبع) | یاب

 ندنیلکتم رهام (دڅ

 e تافو

 ۳ تعحا

 (یدزا رخص نی ا وا
 یازع «بولوا ندمارک ةیاص ) مس م

 یضاح هدروک ذم یارعو شب همالل سا یسدنس رخ

 هرب ره ولا ءیدیا (سقدبع) یمسا هدتیلهاج . ردشق و

 هدنکدا نوکر و ندنکدوس قو یرلیدک «یسهینک

 E رقف تروح E یسودرواب یدک رب

 من وق ندنف رط نمدنقا (ماص)

 تن ریش E ا لوبق هد راعفا ماقم

 1 هک وز : یس اکو



 و با

 هک یدیشلاق كورتم ردنقوا یسیلصا مسا «بولوب
 ىريقف كا كاحا .رد_شملوا عقاو فالتخا هدنقح

 ییلوغشمو تورو لامو ترا ر جه «بولوا
 «زالربآ ندم دنفا ( عاص ) هلا لوسر «ندنغید) وا

 ی هیسقوب .یدیا روسلوب هدنرلیوب دزن اثکاو
 ثیداحا قوح كب ندنفیدل والّک رب یسهظفاح هوقو

 قدلوا ندنیعباو هباص.ردشع|تیاورو لقن هشرش

 ند ۰ كرلن دبا هغد رش ثتیداحا تاور ندنسدنک

 نب رع ترضح . رویدیا نایب یراح

 بصن هنکلیلاو نیرحم ندنفرط (هضر) باطخ

 یتعیدل وا هدانزژ

 یسیضاق هم کم کید دمار ناتج ترس ین وا

EADقلەرا رب ید ندنفرط هوامم ۳۵  

 رو ۵۷ .یدیاشفلوا بصن هنکلیلاو هرونم بدم

 ینیدلوا هدن شاپ ۷۸ «هدنح را ۵۹ هروک هشاور

 . ردشعا تافو هدر وه هنیدم «ه دلاح

 1 یدنهلاوا

 شا و «شفل و تایحرب هدن ران امز LY هب ومآ

 قازوا ندع دالب

 حا | (سودقلادبع ن "رد بلاغ)

 تلود «ب ول وا ندا ع یار دن

 «ندنشدنل و هد ات قرول وا

 «ندنغی د) واالتیم ه رج برش «بول وال وکششمیدافتعاو

 دم كارش .ردشمامهلو ترپش هدشسن یرکد

 . ردپسیش رب تماشا یآرعش نيلي وس لز هدنقح

 لج دعوطو وش دا تافو هدن راحت ران ۱۸۰

 : ردد راعشا

 ۱ هل تلقو یامدن تهب

 بهصالا با رمشلانممارکلا نيرا

 اهنأک جاجزلا ىف قربت ءارفص
 بدنجلا باعلور ةدار ا قدح

 رها شە (یدادغب د زب نب دلاخ) 1 میم وا

 نع «بولوا ندا رعش و تاتک

 | رخ لصا

 ۲۷۰ .ردراو یرتاجاهمو هاتم ضهب هلماع وا

 . ردشعا تا و هدنح رات

a 

 .ردشعا تاغن هددادغب «هدلاحیتب دل وا لنا مین

 ارعش (بیعش نب رورفمفس) ۱
 تاماقم ضع «بولو | ندایداو

 تاذ و هدنخ رات ۵ ۲۰ . ردراو یراعشاو هب دا

 . ردشتیا

 :دلا مابسح رسا

 ek ا ۱ لمس ءاجهل وا

 هیلاراشم «بولوا ندنلاجر كني وبا او

V۸ 

 رصم ا واک :تصذ هنکلیلاو نسیصن ندنف رط

 یسهفیلخ دادغب «بولوا یاد امو شاب كن رکسع

 یعلظ «هدهسپ دنا دناق/ رب دقد و روح .یدیزغ وا

 ات 0 ىو
 «بول واتاذرب تیداو بناکو هیقف ندنسالع و ارزو

 یتافیلأت قوحرب .یدبا یضاق هدهطانغ نالوا یتطو

 محار ك ضيرالا ضورا»و « یضفو یاع هلاردق

 .ردب رارتا یناونع « ضيرقلاو مالقالاو فومسلایوذ
 .ردشعا تافو هدنطساوا یرق یجب زوقط كن رعه

 ۰ 2 ا | فابحللا ن یح وا

 ۔وا ندنکولم صفح ینب نروس تموکح هدسنوت

 را ار و روت بول
 ۷۱۱و ؛ششوا صن رهسعرس ندنفرط هدیصع

 .یدیشغاطیض یلم ندنلا لدلاخ هاقبلاوا هدنخ رات

 «موعه هننرزوآ هلیعج رکسع رکب وا ی ع وا هدعب

 ءقرهبالک ۲ ینکح هیمهدا تم واقم لر اتخاو

 هارو ۱ ا یلاوماو نئارخ
 مارک او لوبق نسح ندنف رط نووالف نب دم ناطلس

 مد ۱۱ص نوا تد از ەۋ وک
 .یدیا تاذرب بیداو ماع .ردشخا تافو

 زا دیس او # ۱ ,۱»] يلا 4 |
 «یصفح رکپ وا»و هاب | هناب نب ی فا

 ۳ هل روپ تعحارم هنب رلودام

 ۱ یدرف نفر وب

 ك رلیعي ءا لاقشا هنبهذم دماما ۰ یا سا دنا

 (یناج رج د واد نب دج )

 بول وا ندالع رهام

 باتک » «هرزوا قلوا عماج ا ريهام

 جرات .ردلمزاپ باتکرب هلیئاونع « لاج رلا هفرعم یف

 .یدمهنلوا سزنسد هنافو

 یرلمساای و هینک راسو الطرا ۳ |

 كباوذ نالوادب زب وا ت ۰ ا ر

  هدام «دب زباب) و «یاطیس د زاب «| نوح رثكا

 [.هلروپ تعجارم هنبر

 ۲ ارت د 1
 یحد رد وهدنن ام زهمطاف ی 2 2,



 و با

 هنس ۲۵ «هلح ورخ هددیشرفا هدنلئلاوا یرعه نرق

 «بیرخ و اخي ینیرلتهج برغمو سنوتو سلبارط ردق
 یتیرلنالتروقو «لتف ییاها «بوقای

 ندهروک ذم كولم .یدشعا روب هن رعه ههدیعب رايد

 .ه رکصندق دشاعوا هلکن

 لغوا یلکعا تافو ءنکیا هدنتلآ هرصاحم هدهیدهم

 «قرهلوا بولغم هاکو بلاغ هاک ید روصنم قلخو

 ۲۳۲ تیا «هرکص ندقدشاغوآ تقو ییخرب
 هصیق .ردشعا لئتف بو وط AEE هدنګ رات

 هکشا اعاد «بولوا مدآ رب نیکر جو لایوط «لیو
 لئاوا .رد روهش هلیبقل (راجتابحاص) «نوهگیدنب
 .یدا یسهحاوخ جک هدنلاح

 e ا دایر رسیلاوبا

 )یک له. جا ۶ ۱

 را ندع رھا ا
 . ردی,ح اص كر وە باتک یلناونع » دنا » «بول

 . ردشعا تافو هدلص وم هدنح رات ۳۰

 ! | نمیلوبا
 (یراصنا میهارب ۳ بوتقعی) ۱

 باتا كن هقینح وا مظعاماما ل < ۶ 2
 كنهیفنح «اهقذ «بول وا ندنند هاو ندنسهذمالت و

 باتکلوا كا هنرزوا یهذ. كنهفينح وا . ردیظعا

 طبض یتادابتحاو لاوقا كبلاراشم ماماو نازای
 هدنح را ۱۱۳ .ردفسو وبا نارب دتناط هملاع بودیا

 «شقارب كج وک كب یس ددنک یردب «بوغوط هدهنوک

 شا قوس هتعنص رب ندنغیدل وا هربقف یسهدلاوو

 ةقلح كمظعا ماما ترضح ًاینخ فسو وا «نکیا
 .کذو دادعتسا كلوب هقینح واو ؛یدردیک هتسی رد

 كنلغوا كردا هناعا هتسهدلاو «نوهکید روک ینتو

 -را كماما ترشح .یدردبا ع نم ندنمنام هنایصح

 ریکلاع یرهش كتهجر بحاص «هرکص ندنلاح

 يجرب «هلا بلح ندنفرط هیسابع یافلخ «هلغلوا

 یدهمو ؛شفلوا بصن هننصنم ةاضقلایضاق «قرەلوا

 هنس ۱۸ ًایداقم هدنراتفالخ نامز دي یداهو

 تافو هدنګ را ۱۸۲ یرکص ندقدلاق هدبصنم وب

 یرهبصقو

 و هد دم تدم هللا ماب ما

 « یدادمش یا 2

 هنسهدام « یدنک نیدلا جات »]

 [ .هلب روی تعجارم

 . زدتععا

 ؛ ردشعا تیاور ی هورع نی مایه و شعا

 بول وا یحاص لوط دب جد ه دش دح

 دجا ماما نالوا ندنسهذمالت لج ید ندنسیدنکو

۷1۹ 0 

 . رد رلشت اتیاور یرار اسو نیغم ن یحو لبنح ن
 كف و وا كر ومشم باتک لناونع «یضاقلا بادآ»

 تعسوو اكد ترفو .رد ورم ینیدل وا ندن افل وم ةهلج

 ییدتا ما رنلا هدنتیشک كن هیعرش ماکحا هلیس هح رق

 تایاور قوح كب هدنقح یتیناقحو قدص قیرط

 نوچ را دام فس ووا رکید] ےک . رّذل وقنم ردا وب و

 .هل روي تعحارم هن رلهدام « بوقع »

 كلن وک حوا ندناورمق هدسن وت یتعب هی رفا 71 =

 رب عقاو هدنسهیحات (سبرا) هدهفاسم
 نجرادبع مساقلا و ) ندنبن دم یالع . یدنا دبص

 هدنحم راب ۵۹۸ ندارعش هلا (یا یطعلا دبع ن

 ۱5 ا رع 7 دجا سابعلا و ا) ندا تاقو

 یتغیدلوا رب رب قوج ینارفغزو یرلهویم .ردیسأر
 . رويدا ناب یوج توقاي

 وا یرکرم كاش ربیع هدنتالو نم اپل
 E جا رح رک ر نال

 كن (ارس) لج نالوا دم هونج ندلامش ا

 رب نالوا اتو هدلحم رب عفت رمو تا یر
 ردق ۱۰۰۰ «بولوا عقاو هدنرزوا كنيداو
 .ردلزوک یساوه هلیسح یعافترا .ردراو یسلاها

 هدنسیقرش بونج كنغاجنس ریسع یماضق ابا سس

 ار ۱ ید 3 :

 ایص) ابرغ «بولوا مقاو

 ا Rt (رهش ین) الاش

 ندلابج یسضارا .ردطامو دودحم هللا هط وبضم رغ

 ند رلغاط .ردلد_تعم یساوه «ندتغیدل وا ترابع

 رر قوح رب یرغوط هغ لرکو هقرش كرک
 هدن رسوم روغاب نکلای یسرثکا كران وب «هدهسرویقآ

 ینالوصحم كناضف .روروق هدلوب یرای یغوح و «راقآ
 لمرخ «نوئوت «هوېق هلابوب یک هپراو یادغب
 . ردن رابع ند رايش یک وی

 ۔هطخ لبج عقاو هدنتهج لا كناربا ] 1
 كلي اربه 2£

E EEهدنسیقرش بونح هّزبمولک ۲ تكناح ز  

 رب عقاو هدنسیرع بونج هزموایک ۷۰ كنب ورقو
 «نکیا رهش رب روو م سم لیتو ءبولوا هبصق

 هنلاح هبصق رب شعوط زو هبارخو كحوک یدش

 هلا نازو نيوز هك

 هدنتفالخ نامز كناغع ترضح ریش و .ردشمک

 ۲ ندنفرط (بزاع ن ءار) نالو یسلاو (یر)

 هم دق كولم كنسهملق . ردشفل وا محف هدنسب رعشمشر را

 نشا سیسأت ندنفرط فاتکالاوذ رواش ندهیاربا

1۹ 
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 قوحر ندمالسا یالع هدهبصق و . رد ورم ییددل وا

 .ردبقلم هلیبقل (یربا) یعوح هک ردشمشی, سهاشم

 ۳ یخ رب شا و )ید هد را اا

 بقلم هلیبقل (یربما) ید نداروا «بونلوب هبصق

 .ردشعا روهظ ربهاشم ضعب

 بونح یاهنتم كتشالو راکدنوادخ ۱ ۳
 اس تحاص راصح هرقو هدنسیقرش ۱ دا

 هدنسهیحات لقاح قحل م هنساصق نداولب كنغ

 ۔ رش ںونج هزم ولیک ۸ كنىداولب «بولوا لوک رب

 .ردعقاو هدنقرشهزنم وایک 6 ۲ كل راصح هرقو ه دنسبق

 نالوا هونج ندلام"و ۱۰ یوطنال وا دن ع ندقرش

 .ردردقف هژنمولیک ۸ ی ع

 لخاد هل وکو ندیلامش ںی یر راصح هر نک

 ندنحا تر اید ه رق

 هدنن روص یعایآ كل وک ندنتهج یونح قرش «بولوا

 ا ءا لوخد هند ودح ییال و هب و « قردقیح

 طالع هدي شو ا ك رلهطد رخ . رول وا تصرف هل و ڪڪ

 .ردشملزاب (را) قرەلوا

 ةع 0 (یدنفا دا ۱ هاو هرا

 «بولوا ندنرلمالسالا جش هیناقع ]
 زارحایبعشم دنسم هعفد ییا هدنلا دجا ناطلس رود

 «ه رکص ندک دتسا سرا دم رود لوصالا ىلع .ردشعا

Inبلح هدذح را ۰ » O NINEمرا  AO9  

SN WH5 «بولوا ی دلم هم رکم کم  

 0 ۲ «قرهنلوا بلح هب 4ب ردا ه دنبح ر هروکذم

 یرکسعیضاق ییا مور هرکص هس کیا و «یرکسعیضاق

 كنيدتفا هللا ضیف مالسالا میس

 ناطل .یدیشفل وا قن هس راق «هلغمارع وا هنیضع

 5 و ه ردا

 هدیل 9 ؛شلوا

 ندنس ولح كل ا راشم هاش دات هدهار شات « قرهنل

 هح فوط یدافتسالاب ندنناقو كن دنفا ها ضيف و

 شلک هلوبناتسا
 هل روی وفع رهظم قاعتم هد دبسا شل رد و هی هس

 توت تب ۳0 دیک نا ا هاب و

 مور هدنح را ۱۱۱۷ و «بلح هی داعش رد “قر

 یسدنس ۱۱۱۹ .یدیشفلوا بدن هنکل رکسعیضاق لیا

 قع کیا “ق رهن وا حیفرت متهم كس هدنلا و

 ENNIS ê رک ص ندور او هدا وتو ماقم ر دف دشت
ِ ۳ 

 گی اسات هلام رج یس دنس ۱ ۲ ۲ ۶ و لع ه دنتش راد

 NENE ید هعفد و ". ردشغل و بصن ا

 نکا اج | 4 ۵2 اع تلود ءه رکص ندف دلاق هد دن و

 كنهیس ور كلراش یجکیا نوا یلارق چ وسا نالوا

 ی با ۷۷۰

 ییالوطن دنسهلثسم یبارخا ندلوبناتسا هن رزوا قیلکت

 هدنسیلاپ یاک هدنراصح لبا مور «یرهنلوا لز

 ۱۱۲ «ندنکیدتا ناسل هرادا هدنبیلع كنالکو

 ینیدنلو راوس نکردیک «قرهنلواقن هو زې رط هدن رفص

 .ردشقا تافو اةورغم «دلیسماب كنیک

 ا (ونا) ندا بیکر ت یرهینک إى یا

 و وا یر تلاخ
 [ .تعجارم هدن کرد « وا »] .روئلوا لارعتسا ید

 كدوېب ( 4112,414۳ ) مایا دوخاي (ابا
 راد رشم ) ۰

 ٩۶ دالیلا لبق هلکعا بولغم یمبرب ی لا

 0 هنس کیا كد هنگ را ۹64 ٤ ندنح رات
 .ردشهروس

 د ناسا
 كن ولاط هد هسی دنا

Eu (Abiathar)ندن  

 توم هدواد ترضح بول وا

 ؛شلوا رهظم هنتم وصخ و ضغب

 نوهکیدتا مال یتفرط كدواد نن ای ودا هدعبو
 .یدیشلدا مور ندتناهک ندنفرط ناهلس ترضح

 دید 2م مرا سا یه 1

 ی رد را شرم ۱ راسا
 ضع 3 هلینف و ءبولوا هبصق كحوک رب ه دیس

 .یدیشعا روهظ اهقفو نیئدحم

 -رزخ لیفط وبا رذنباوبا) ۲۳ | سک ن ی ۳

 - وا نده اخ )ی راع یہ

 رد و هلراصنا ۰ هدنتسارع هیقع 9 بول

 ترضح تیعم ید هدرازع ضعب راش هلیسازع

 اک ا .یدیشغل وب رضاح قرەلوا هدهللالوسر

 ترضح یسیجنکیاو ریقیپ ترضح یسیج رب ندنس

 یرهام كا كاا هداف . یالیشالوق ںدنفرط رع

 «بونل وا لقت فیرش ثیدح ۱6 ندنسیدنک .یدا

 ندع بازو نت اروم او سابع نا ند داف
 راشغا تیاور ندنسدنک یراراس لا لیفط لغوا
 نامز كنامع ترشح هحوهرکص نا را. ۳۰ رد

 . ردشعا تافو هددنندم هدنتفالخ

Eج راوت(۸8811) لیناغیبا دوخا ۱  
 تیر دانا ن

 هن داقوب دواد ترضح «بولوا یسهجوز ۵ (لابان)
 .دنک «هرکص ندقدنلوا لتف هده راحت یب وزو «قشعت

EY۱9  
 یه ریشه ر

 هلمسا و 12 واد ترنج س

 .یدا راو ید



E N... NOE ۰ ی تب ی 

 imi تا یاس تو سس اس اس تا ازین

 ی با

 ر | ووا تو هد لادا كه وا تود 6( کت لا 1:
 «بولوا ندع یارعش شعا روهظ ) ۰

 هدن س هلیق «بویعشان هراکاو كولمو «یدا یود

 یم ر ینیدلوا شلیوس نوجتافو 2( ر) یردارب
 : ردندنس هغیلب

 بج هسغا ۸ ییل لواطت
 رمجلاهنود نم لاح یشارف ناک
 اننيب نقرف مایالا نكت ناف
 رالتعلا هرکذت یف ینم ناب دقف

 ترضح (۸1528 حاشیا دوخای) | ۶ اخریا

 ارج ةا ةد زا كد واد

 .ردشماسات

“o 

 یلغوا ہرکص ندننافو كهلاراشم ین هک ید

 یساعدا و و «شعنیقل او هکعا جوز یتیسیدنک ایودا

 .ردشلوا sal ینلتق كناي ودا

 اک ق اک e مرا

 ضیا)و (یرسک ضیبا) «بولوا ] "۰
 نامز كنیفتکم رصق وب . رد روپشم هلکغ د ( یادم

 NS .یدا ماق دهن رات ۲۹۰ یتعی هنتفالخ

 بول و یتهارخ یارس ر ىج د ەدە ربح هلیدات (ضيالا

 ید لوا شلدا اس ندنف رط دي سرلا نو راه كن ون

 . ردب ونظم

 ند هبا ( لاحم . نی حس دیعس ا 1

 ینیدل وا یل( دوام) لصانع بول وا ضي

 تر او هب هنب ده «هروک هتیاور رب ءهدلاح

 7 کیدو شا تاو هم دنا (ملص) هللالوسر

 ترضح تاقالم فرش هدعادو مج هروک هتیاور

 کیا نکلای ندنسیدنک .ردشلوا فرشم هللا یربغیپ

 بس ها و
 . رد راو اهد تاوذ شم رکید ند هاڪ

 هي روس (ضیبالاسأرلا a ا
 ۔ولک ۱۰ كرش زوم

 هجابوروآ «بولوا نورب رب عقاو هدنبونج ردق هرنم
 .ردفورعم هلیعسا (و روت ومو رپ)

 دہ هام « لی ] (- لیا | ضیا
 [ .هر ویب تعج

 ه دینطسلف (۸011061661)) كل اج اد وخاي ۱ كلما

 یرادکح تنیدق ریش ( رارج) ذه
 هبا روا میهاربا ترضح هدننامز كنو «پولوا

 هنمرح یدنک ینیرلیراق لزوک كنسهعب العا یلکلک

 . ردشغل وا تیاور فرش ثیدح

 كبلا راشم ین «ندنغیدلوا شعدا تداع یفلآ

 ی با ۷۷۱

 ییدروک «هد سنا شلآ جد یهراس یسهحوز

 رب هدنعما رج هلرلدیطع قوحر «هنرزوا تاز

 تاب ی ..یدیشخا هداعا قیفزنلاپ ید هیراج
 ترضح چد وب بول وافورعم هلیعسا كلهباهنب ىلغوا

 هدهلماعم رب هل و هدنقح هشر یسهحوز تتعا

 . ردشفل و

 ی
 .ورشم رغ دلو كنوعدح بول وا

 (ےکش) < هلا لتق نیردار ۷۰ هدنناف وكنب ردن ردن

 جوا ردق + ۱۳۰۹ ند ۱۳۰۹ دالیلا لبق هدن ربش

 یلاها «هلینهح یلاظم ؛ه رکص هدک دروس تم وکح هنس

 یربش یسدنکو  ؛راشعا درط ینسید نک «بوقلاق

 ا لا هدهرصاح یاننا هدهسا ها طبض راک
 .ردشخأ تاقو نده راب

EE : RE 3 1بع بونح 3 نانا > ما  E4ط ر  

Eردلخاده هطخ وب ید لردع هد . ردیس . 

 دی سم رسا 9 هدنلبح كني دع یدهروک هاو ر رب

 شعر را و

 عرب روو كنابالآ ( Ebingen ) 0 ا
 هدنتلابا« نامروا هرق» «هدنغللارق

 هبصق ر هدن رز وا ی رپ ( هایشا) نایکود هب هب وط و

 تاناویح هل رهشر اف یخ و یسیلاها ٥ ۰۰۰ «بولوا

 . ردژاو یتراحت

LEE SES 9۳۳۳۵۱  

 «بولوا ۳ عقاو .r دروي

 . رد روبشم هلیتماخ و كنساوهو با

 رهق یتهحوا را سواکک ندنایاک .هروک

 :هلعلوا شمرو ه(درواب) یلغوا ك زردوک ندن رلنام

 یتد ههبصق وب نانلوا

 دب هیناربا ریطاسا

 سیسات هداروا هدهرص وا

 21 وتس) یر ۳۹ «شلریو یا (درواب)

 ریهاشم راسو الع قوح كب نددبصق وب . ردشلوا
 ن هلنادبع دنس ره غرا ۳۱ . ردشا روهطظ

 جرات ید هدشاور رو «ندنفرط یا و

 -ف دلیتف رعم یهمت سیق نب فنحا لوا ید روک ع
 ۱ زا لاعد) دم اف همالسا كلا «قردلوا

 ن دم رفظلوا)
 ندایدا و ارش ا 9

a 0هن ايفس یا ن هسنع یردارب  

 یک ینیدلوا لزوک تباع یرثن و مظن

 ای تبع رابخاو تباسنا « و «تل «تیدح

 ی

 ۳ هد یقعل محو ناسللا جف ء رهام یخد هدنونف



 | با

 هدنسهب رق (نفوک) ندنتافاضم كدروییا .یدا یعاش

 تافو هدناهفصا ًامومس هدن را ٩۰۷ «بوغوط

 لا «بولوا
 تای ۸ د رویا را » رد ناو یار ورم

 بلتخاام » <« نفلک تاقبط » <« بلتولاو فلتخملا

 یلاثما ید قلعتم هدتغل .« برعلا باسنا یف فلساو

 یس ەد فم تافیل 0 قوح رر تا

 تس ید ر وس . رد راو یه دیح راثآ ق وپسمات

 :ردندتسهشار راعشا هلج
 تنعذاف دالبلا ملاقا اتکلم

 اهوامظع ةيهر وا هبعر انل

 اب تقلع اتماا تهعنا املق
 اهواخر لیلق مایا

 اهماستبارورسلا انیلا ناكر
 اهژاکب مومهلاف انیلع راصف

 هبسرافلا ءابلا لصف بس ه زمهل ابا

 دنا ده

 هدن ریطاسام دقنات وب ( Ep p15 ) وفانا

 كنیرتشم نالوا عز هبل الا وا ]
 دل وتم لد رپ مات 11 یییدل وا شا لیوح ۲ هکنا

 (نونو) نالوا یسهبیقر كنسەدلاو «بولوا لغوا

Eمست هرس برا نج ناتلوا رببعت (تیروق)  

 لکا فالتا یرلنح و یربشم «هدەسيا شغل وا

Eند رش ل (نون و) یسهدلاو .شم را روق  

 هداروا د سوفابا « یک یتییدل وا شجاق ه سهم

 ی ق ق N یو ارد
 ك رلیلرمصم یکسا سوفادا «هرزوا ینیدلشالک 1 ندلاصم

 ید ( وی) یسهدلاوو ند (سیآ) نالوا یدوبعم

 . رد هیانک ند (سیزبا)

 ناتو 1 ار ا

  اکنح روم كا كعد e وم

 21 رک هود را ج كاش لک تولوا ندنرارو

 نحو تساقت رسا :ردشمک هنکح ا یعساهدقالخا

 یک دق رهش (هبب)

 حرص نطو ۵ -۶د دەس أ شنلیوف دنا صحت هفسلف و

 هاسادیپ ولپ) هدکقا عفدیرلیل هط راپسا نالوا شا

 ریل هظراپسا هلرلیل هیت هنیرزوا كن ویو «شخا مدراپ
 توش وا نوت نادناموق هد هب راح نالیحآ هد

 ( ۲۵۱۵۲۲۵5 هزنقول ) هد نخ را ۳۷۱ دالیلالبق

 یرلیل هن راپ سا

 هد اما ییلرلقتس لینسا یاانوقال) ه رکص

 هلکقا ان ییرپش (سیلو ولام) هداایداق رآ) و

 قردارف یسوهروپسع تل رفط

 | تان ( هندسه )

 ص پا ۷۷۲
 ینلنادناموق .یدیشلآ کوا ینازواح دل رایلهط رسا
 «ندنغیدل وا شا دد اهدیآ ترد یتسهنیع» تدم

 شلوا موکح هلمادعا هدنند وع هننطو

 ءلرکسسع هنب هرکص تدم رب بل غماغلوا ارجا مکح
 هرلتیلاغ قاط رب هدایلاست «كرهدیا هدپع ردییهدناموق
 یتساغتود هننآ بوبا انود لکم رب ؛شلوا لئا
  هطراپسا لوا هنس ۳۱۳ نددالیمو «بولغم

 مرہ هد ( اینم ) قرول وا ۶-4فد یعنکیا ر یرلیل

 ندهحرح ر ینیدلآ هده رام لوص وو ؛شعا
 . ردشعآ تافو

 ایسا ندسراو هدرزوا یر (هرام) بولوا

 ۱۰۰۰۹ و عقاو هدنطخ لو رسد ندیک هغر وبس

 یسهنافتنک رب كویب «یتکم رب لیکم .ردعماج یبیاها
 كنیرابارش هییاپماس .ردراو یراهقش رباف قوج ربو
 ی دق مس بول وا رهش ر یکسا . ردیب راحت او سه

 . رد(موقا راپسا)

 ست «هددننشسنا

 (هن رام) كنهسنارف (10011221۲)

 هب صڈ رب ی اصق هدنتلایا

(Epsom)(یروس) ك هژیلکنا  

 -ه ردن ول بول واهبصقرب هدنغلتن وق موسا

 كلوب رمد یکیاو هدنسیبش بونج هرتمولیک ۲۲ كن
 . ضع :ردعماج یرلاها ۰۲۷ ۵ و « عقا وم دنعط اقنذطش

 .رد راویا دیم یشیراپ تآرب روش و یرلوص ندعم
 هدن کد لهطا ,Psara( چ 00

 ی ۸ ll هراصپا
 لا لاک صع ۲۸ ۳۵ ۳۵و «هدنسلام بر

 «بولوا هطآرب عقاو هدیقرش لوط ۲ ۲ ٤

 بونج .رد راو یبهیعطس ةحاسم هرنمولیک عب رم ۰
 ییا هل رلم م ما (وقیت و)و (S1 ہدنتھج یرغ

 اا اع وچ ك رلن وب 3 «ردراو اهد دطآ كح وک

 ناب وب كنهطآ وب TEE A علص ۷ یرلهییطس

OIE E 

 1 ا نالالخا بایرا مد
 ۔رلقدلوا شقا نایصع یسلاها «هلتسح قلوا نطو

 رم ایا لیست مندب
 «یسهباخ ۲۲۰ ءیسلاها ٩۲۸ کلا هدلاح یکیدمش

 ناکد جاق رو یزیسانم ۲ «یساسیلک ۲ «یتکم ۳

 . رد راو غم ورد ليو

 کو

 .هسدا راو یسلاها ردق ۰

 نویف نانلو هد رزوا كن هطآ

 مو زوا جا «قار هللاج وسنم ض» یک مارحا هلنافو

 باروح . رد رد ۰ یر رغیص و ۳۵۵ ۰۰ 2

3 Eha 
 ? Oر 1

۱ 
9 
1 

1 
1 

۱ 



 کک
 ی ب ۳

 نقاش دعب «نکیا هيا ادم را وا ۴
 یعدق سا .ردشعوق هنلاح اضقرب قم هنغاچس

 . رد (5۲۲۵ هربسپا)

 ارعش ےدق ناو ا راخسا

 دالیلا لبق بول وا ندنس ۳۰

 هدعب و ؛ شه وط هدنسهطا یوگناتسا هنر رات ۶۰

 هداروا ؛بودیک هن ریش (هسوقاربس) كنايلهس

 کم هدنروص مظثنم لوا لا :یدیشعا نطوت

 فورح هلداجا ینیرافرح رم و 0 و نارا یراهم وظنم

 كن راثآ . رد ورم یتیدل وا تاذوب ندا مض هب هیات وب

 راکفا کهدهفسلفو «یش و عج یراو حرا ضعب

 . ردشفل وا فیلأت رلباتک ضع هدنقح یسهصوصحم

 .اس لد هان رآ (90 4

 2 71 1 u ۱ سونمادیا
 .هیصق جارد نالوا شغل و نوکسم هل رارج اهم ناتو

 ] .تعحارم هنسهدام « جارد 2] . ردیم دق مسا كتس

)Epire, ۲۲۳۱۵06( ۱۳ كل د وات رآ  

 كل هقس وط نالوا ث رابع ست چ

 الاش قلهقسوط هکر او ردق وش .ردیبدق مسا
 ییدلوا دتع ردق هزبسانم اةرشو هنب روس یموقتشا

 و و) ندتهچ قرش لا یدو ربا سا هات
 هدنف رط قرش درب و «بولوا دودحم هل رپ (هس

 دودعم ندایربلیا ریک هدلاشو ءاي ودک ام رثرب نالاق

 هدندنع یسیلاها کسا كناروا كنسا ربپا .یدا
 هدلاح یکیدعش «یک ینیدلوا ظوحم یوا لعتس

 .دوا راو قله وط ییهروک ذم هعطف هيلع یلاهایخد

 نانو یکسا هسیا یمسا ربپا ؛بودا داپ هلیمان قل
 كنانوب نکلایو ؛شلاق یصص هم رد كنب اک

 ندیکیهد وب هاب دصقم تمدح هنس هنا راکعس و دصاقم -

 (سو ریا)یسیغ وطاهد و (ربا) . ردشلشیلاچ هنسایحا
 ندنفیدلوا كعد « رب» ییعب « هرق » هدیا و ناسل

 بسن هب رتطو یدک كنسیلاها رتازج رتاسو هفروق
 نونظم یرلذدلوا شعا همس هلعسا و ییهعطق وب

 (ریا) دوخاب (ربپا) دنا دوارا ۰

 كعد « یراقو» قرهلوا دارم كنسهلک (رییس)
 هدنلحاوس قفل كنءروکذم حف 33 الو 6
 هراجتاالحالهرلارواو «شلنالل وقندنفرطرلندناناکسا |
 كنءروکذم ةعطق بودیشیا یک و كرابنان وب ندک §

 . رذظکد دیع ندلاعحا ید یرللوا شع ا نظ یلع

 هب هطخ ترد ی هحو ر یسهعطق ربا یکسا

 ی با ۳۷۳

 هزورپ نلید قلماچ یتمی) اوری ست
 «(یغاچس یرکر ا نلیند قبال ینعی) ای ونا «(یغاینس
 0 «(یعاعس هات ناو هد کس ییعی) ايس ول وم

 : یدا

 یرادیحان تیرالاقو هقرموج مان وب وریسآ ینعی) اینام
 -انرآ یسهیدق لاها .(ردشفلوا كرت هلا وب (ریخا هک
 رک رم". یدیا یوف (جمالب) نالوا ,یدادجا كرادو

 دبعم روهشم رب رول وا ریبعت (نودود) یرلیاحور
 هقنا نیب نالا «بولوا هیففتحم یقوم هک «یدیا
 یرلتسانم الصا هلن ات وب یر ندا ك رلن وب رو دف

 -وب ریغ» ینعی (رابراب) ندنفرط رلیا وب ؛بویلوا
 ایربلبا و این ودک ام سکعلاب .ردرلشکهنلوا هیمست « یا
 «بولوا یرلتنارق هحاداعو قالخاو ناسل هلیسلاها
 یربپ كنو-یفارفح یرلقدلوا شفل و هدنکح موق رب
 -روم دق نانوب راسو ك (نوبارتسا) نالوا هدنکح
 . ردتشم هلس اد انا كن رلخ

 لوا هنس ۱۲۷۰ نداسیع دالیم «هروک هشاور

 (سوربپ) یلغوا ك ( لیشآ دوخاب ) سوالیخآ روهشم
 تموکح رب هدایسولوم كرهدیک هربیا ندایلاست

 دالبلا لبق .یدیشعا سیسأت

 - ذم می را «بوروس مکح رارادمكح قاط رب یماسالا

 سوکت هراد (:تلدا ) نانشو لا هوا
 هدعیسوت جد یرلفلخ و ,قرهالشاب هکغعا عیسوت

 یحم رب هدنګ راب ۲ ۲ دالبلالیف دا «ك رهدیا ماود

 شا هتسمرادا ی یربیا نوش وب

 کک و هنح رات ۳۷ ندنح رات ۲ ٩ ۵ دالیلا لبق

 لوح لد هنح را ۰

 ناش رب كوي هربپا ( سوریپ) روېشم نروس تم

 - ان راقو یرلینات وب هلرلل امور قرهریدازق ترهشو
 هک رد را لاما ده او ها یک
 هدافتسا رب یلک روس ندرلتییلاغ و ریپا ,ندنفیدقل و
 هنتل [ یذوفن كرلیلانودکام (بقاعتم «بویعهدا

 ك ( ليما لو ) لوا هنس ۱۲۷ نددالیم و ؛شمک

 قلایا رب كرلیلامور ربارب هلا ای ودک ام هی رزوا یتیبلاغ

 مرک هنکح
 یراهارخ ضعب ن EE ندنکیدتا فدا صد

 ضعیف هلا كاخ یب

 .ردشم روت وک ربسا كي زو جاقرهبامور ندنسیلاهاو

 دتم واقه لئدش هدرا ل اما لو .یدا ش

 یی رهش ۷ ۵ نال وا د وح وه

 هصد كنلر وطار ۸ هینیط:طسق ینعب قرش را ه دعب

 اترا نوش ی سا ربا تفو وا . یدیا

 « یکسا » هغلهقس وط «قرهنل وا 2 هنسهعطق قلدو

 شعتود هنس



 ی با

 مور هدع .یدرونلوا قالطا « ربا یکی هغلهغک و

 و هنرزوا یشوا راچود هفعض كنغل روطاربا

 رب هلیمات ( ینراما ینعی ینلتوپسد ریا ) هدهعطق

 من فرط ره هرکص اهد و ۵2 ۱ بقا تم اوج

 هدلاح و شو هنسهرادا دن كسنرپ رب لقتسم

 مور «قیردس 3۳ وا حف ند قرط هنیاتعک تاع نکیا

 كنهیامع هيلع تلود رار هلل راف رط 1 تسلا

 یسهرضاح لاوحا ] N E نافا مولد

 هش رهدام « قلهقسوط » و « قلداوا رآ » نوحا

ET 
 4 روس (Epiphane( اذ زاسا

 یجب درد )

7 ۱ » 

EEرس یه  

 E تعحا

Epictète ) ایکح مدق ناو (  
 اتفس |

 r سردنمهدیل وطانآ بول وآندنس ۱ ت

 رهش (سیلوپارب) نالوا شقو هدنراوج یره
 «بوشود هن راتسا د رلیلامور ۲ ی و هددع دق

 (تید و رفادا) ی مسلداز 1 كل (نورب) ماظر ا کم ۵

 كدالیم .یدیشلوا یسهلوک ٩۰ اےک هدنخ رات
 «قرهنلوا الحا ید یسیدنک ه دنس هرص یفن ندافور

 هنن رهش" ( سل و وقي ) نالوا شغل و هدنن رق كنهزورپ

 هدعع . یدیشجآ در ارد ر هداروا «بو)لکح

 ندنف رط (لروآ قرام) و ( ناب ردآ ) هل د وع هامور

 لنیکعو روبصالتیاغیسیدنک .یدیشم ر وک لوبق نسح
 تعانق هاب یسهیفسلف ۲۱ یدیا فوسلیف ر

 رب شلزاپ ند فرط یدنک .یدا ترابع ندلک وتو

 ندنف رط ( نایرآ ) ید اب لی ش

 قلا نالي زاب اد 2 هجرت و راکفا و لا وا

 .رددوح وم یاتکرب لناونع (نویدب ریکنا )و قصن

 رویا دوا م )101060۲۵(

 ندنساکح ظاما تكیدق نا و إس ا
 هد راو هننآ لوا هئس ۳۶۱ نددالیم «بولوا

 .ردشعا تافو هدنخح رات ۲۷۰ دالیلالبق و ؛شعوط

 لیصح یبهاذم هفسلق نانلو هدقفلوا سیردن تقو وا

 .ارنخاقسلف بهذمرب صوصحهن دنک «ه رکصندک دتا

 و شا سیره هدیکسدال و للدم ادا «هلثشت هنع

  ۹قنادرکاش «هانالقههننآ یتسهناخسردهدنحم را

 یدهسد رویانا هتیهولا .ید رر دتا تماقا هدکلرپ

 «اعدا یتغیدل وا یتسانم هاب هود و دیش روما

 لذاذل . یدردبا راکنا یردق هلیساش كحور و

VV ا 

e ES 
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 -وظحقح ۲ و «ینغیدلوا كمن رب كوي نوحا ناسنا
 هسیاحور دیاذل ¢ بوی ا اک | ها هیاسش تام

 لوبق یکیدعبا باحا قلوا ذ ذلتم ید هلا هیبلق و

 ضم هلا بوتکم ییا را نکلاي د را یدر ولدا

 .ردشلجهنلوب رل هرقف

 راب ع رد ھل زاب باتک جاق ر هدن ران سل اب وروا

 . ردفورعم هيما ( سروقیفا ) و (سروتیا) هد دنع

 یصعیتلآ نددالیم ( 0110672106 ) ۱ 4

CIردصڪش ر ش٤ا روهظ هدد رک لوا » 

 بارع قوح رب هددیانو هم دق بتڪ هدنقح

 بئاضو «شم و وا هد ه رام ر هم تن ٩ «شهاشاب

 N درا لبق .شعٍا رر و رم> ندا ایا و

 ند A و «رسهطت ندن وعاط وسا «هدنګر 5

 FE رهش « هل دس صوم كا حالصا یی داقت شا و

 بلج ههتنآ ندنفرط نولوس روهشم ینوناق عضاو
 یسهم وطنم رب ه دنفدح ۳ ( توان وغرا ( یدل وا

 . رد ورم ید ینیدلوا یراتآو راعشا ضعب رکیدو
 ( هوسوو ) هد هسنارف (Epinal) لاسا

 « رد ریش زب نالوا یکم كتابا

 ۳۷۳۷ كسرا و هدن رزوا یر ( هلس وم ) هک

 ماج یبیلاها ۱ ۵۰۰۰ و 22او هدنفرش ورم ولک

 «یسهاخهزوم 6 یسهناضنک < یکم لکم «بول وا

 ىسەچقاب 0 لزوڪ A و ار و دغاک

 ربشو .ردراو یتراحت كاشیا لیخ و یرلهاکح رفت و
 ندیفرط یسوپق سپ 3 هدنح رات ۹۸ ۰ و

 ست ساک دل یسا ( مویلانیسا ) ۱

 مد ایا .me 0۳16 - ین او سس ام
 - وا ند رلهبدا كنهسنا رف ¥ "ب

 هد۱۷۸۳ و «شع وط هدنګ رات ۱۷ ۲ ۵ كدالیم «بول

 ه دنقح یسهفسلف و راکفا

 و

 یک مرغ «وردب د < وس ور قاژ ناز . ردشا ثاف و

 «بول وا ییابسانم ارس او ادا مظاعا كن صع

 .یدیاراو ید ىسەقالع هتس دنک كنوسور قاژ ناز

 ی «ك رهدیا ریس «مب» یپلاراشم ےکح نیداقو

 شم رب دشا ا ید هناخرب یدک هی را وخ تان هک,

 ه دنقح نیداقو «ندنغ دن اقص هع ع وسور «هد هسدا

 هرطاخ ضعب كنهجرت هبحاص .ردشق و هدنمعت نارفک

 . ردشعل وا مش یرا یریاو « عج یاری احم ها راهرکذن و

 ءاتلا لصف هلا باب

 « اباب كب » ىنعب ( كن "۲ ) لا | كباتا

 ییدالوا كن هیف ولس كولم بول وا



 O A کی ۸ ی ی ی ی تی ی

 ۳ تی شن یا اب یک

 ۱ تا

 ناونعرب ریلیربو هک ارتا یارما نالوا رومأم هبهییرت
 رومآمهنسهرادا كتکلم ك یرلضعت ندرلن و ید

 «ندن رک دا لالقتسا بسک دار امز ور «ب ول وا

 یمن ءلیسا ( دیکیانآ دوام ) 3
 .ردشغما روهظ تلود شد هدب رعش نرو ید و

 دلیبقل (كب انا) رارادکح نروس تموکح هدرلتلود وب
 رکذ ۵ دنس ه سو یسیلصا مسا یر ره ید را هسا بقلم

 .رونلوا رک ذ هدرب ز ید ناک اا . ردقح هل وا

 ن دوعسم تلود و
 ا E | ناجی رذا | ناک انا

 نکدلیا كلانا ندلاسمش ندنساما و ندن رل یلدازآ

 .هنس ۱۲ ۲ «قرهنلوا سیسات هدنح را ۵ ۵ ۵ ندنفرط

 وکح تدم و یاسا و

 : ردشلک !ماایو رادىکح ش ناللوا نایب هدربز یرلتم

 "شه روس دتس ۷۷ دد ةتس

 هد یا هه نع .زکدلی نیدلا سمش
 هدر رز TC LORS دم ناولهپ ناهج -

 نا Sl ORS DC ناشع نولسرآ لزق
 ۰۷ » oAY » رکب ودا

 ۱ ثكبزوا نیدلا رفظم

 تعحایم هنن راص وصحم مسا نوعلاوحا كن رپ

 . ردیا اتا قغ وا

 كنب راثوذ ناکب انا لود | قارع ناکب تا
 قارع «بول وا ییدا لیست لوا لا و لک و دا

 یرارادبکح و «شلوا امرفکح هدنرلتهح هروس و

 تربغ و ٽه هده رام و تمواقم یشراق هبیلص لها

 ۳ دع ن د و ناطا تفت تلود و . رد راشم واس وک

 نب ینز نیدلا داع ندنسارما كنيقوجلس هاشکلع

 وص تراما ادتبا هدنخ را ۲۱ ندنفرط رقتسقآ

 هنس ٩۰ كد هنش را ۱۳۱ ؛یردنلوا سیسأت 4یر
 :ردشلک رادکح * نالوا نا هدرژو ؛شروم

 68۱ > ۱ ON OE ینز نیدلا داع
 6۹4 . » دوم نیدلرون

 2۷۷ » ۷-۰ » عاص كلم

 ۸۹° » ۷۷ » لوا دوعسم نیدلانع

 “¥ »  ۸۹ » هاش نالسرآ نیدلارون

 ۳ ینا دوعسم نیدلانع

 نیدلا فیس یلغوا ییارکید كنكنز ندلا ذاع
 یرللغواكن دلا بطقو دودوم ندلا بطق ها یزاغ

 غد هوم ناو و زاغ نیا اش و
 هاروشنم كلاص كلم و ندلارو روک ذم هدالاب

 روس مکح هدنرافرط ناتسدرک و رکب ر راد و لصوم

۷۷۹۵ | ۱,۵ 

 یرادنکح یحند رد تنسهبعش لصوم و ؛شلربا ه یا

 هرکصن دن وف كلاص كلم یسەداز د وع سه ندلازع

 خب رلتهح ضعب كن بروس و یلح

 یسهبعس ییا كلود E و

 هلکعا طیسض ید ین

 ۰ یدیشعدل رب هت

 نروس تو وند هد کب رايد و لصوم هلهح و و

 : ردریز هجو رب ید ناکیاتا
 و E یزاغ نیدلا فیس

 o0 « ots » دودوم ندلا بطق

 ۰۷ « ۰ هم » یزاغ نیدلا فیس
 ۰۷۷ » ۰۷۹ ۹ دوعسه نیدلانع

 و «شعش رب یسهبعش کیا كتلود هدنخحم را ۷
 .ردشم روس تنطلس اهد هنس ۱۲ دوعسم ندلارع

 دوعسم نیدلارع نالوا یربخا رادکحكنهلالس وب
 نیدلاردب نالوا یسهد رک هير «هرکص ندننافو كنينات
 شمروس تنطلس هنس ۲۸ .هلطبض یموکح ول ول

 ءهددسا شلوا ىنيشناج خاص كلم یلغوا هدناف و و

 «قرهنلوا طبض ندنفرط وکاله تکلع هرکص هنسرپ
 . ردشل وا ضرقنم نوتسب یلود قارع ناکبانا

 دنکلک وی رک یلودد ا رلذ وب ۱ راف نانا

e ۰ناكب انا هج دق درک و  

 ۔ ولس دوعسم ناطاس ؛بولوا یسیهکیا كت رلود
 ندنفرط رغلس ن دودوم ن رغنس ندنساما كنيق

 د را ۱۹۲ و ؛شفلوا نیسان هد را ۳
 . ردشگکرادکح ۱ *ریز هحو رب «كرهروس هنس ۰

 9 ىلا 9:۳ نع رغنس

 5۷. » 95۹ » ینز

 0۹۰ » o۷۰ » هلکت

 3۹ 6 0۹۰ ) لرغط

 A“ » ۹ لع

 10۸ » ۳۸ » رکا

 “0۸ » “0۸ » دعس

 1۱ » o۸“ » دج

 ٦1 » 111 » هاش دمت

 1۲ » ۹۹ » هاشق وچلس

 هندنش دل وا نسلا ریغص رکب یا ن دعس ندرلن و

 تاع وا و شا تیاس ص و ن وناخ ناکرت یسهدلا و

 رغلس نی) هاس دع نال وا لدات هڻن طاس هرکص ندنانو |

 «كرەديا راهراحت قوح رب هلا E ت
 ؛شعسبا تا هلطفاع یس دنک ینطاس

 نی دعس
 ه دعب و

aقلب ر و نر كن وناخ و ماش ولس ¿ نالوا ر  

 لو ه دعد «بوا وا ر وبخ هحوزب د دک نوفا

 ۰ رده أ يلم سراف هرکص ندنافو كهاشق ولس

 شا یربق كن واخ ناکرت و یسه ریشه لدعس ن د |
 فرش ه دعب كن وک اله نوناخ و «هدهسدا شلاق هب واخ | ا یدلا داع تلود ۳ «ند راف دل وا شم



 | تا

 نانلوا هيس دجا ناطلس قرهلوا فرشم هلمالسا

 عاص نولاخ و .ندنغیدلوا شهراو هبوکنم لغوا

 ی رادا ناسا یسراف رال وغم ردق هنس ۰ هعف دل وا

 ۲ dS هدعب و

 E LR - اف ناکبانا یتلود كرلنوت |
a)ك  

 ۵۵ ندنفرط دمع 3 1 وا ند رها ۶

 ۲۵۰ لدهن رات ۷۹۵ «یقردنلوا سیسأت هدنح رات
 لصا . ردشکرادکح ۹ رز هج ور و <شم روس هئس

 ردق هنن رق ناہفصا قلهرآ ر «بولوا ناتسرا یرلهلفا

 یسیح ر
EE 

 . ید رلشخا كلام عيسوت
 °0 یا 040 نع رهاظ و۱

 o04 » 99۰ » فسا راه

 101 » 99 » هلک#

 3۷1 » 1 « نوغرآبلانیدلا سمش

 ۸۰ ¢ 3۷۱ » هاش فسوب

 1۹1 » 1۸۰ » بابس ارقإ

 ۷۳۳ ¢ N » دجا نيدلا ةرصن

 ۷ » ۷۳۳ « هاش فسو نیدلا نکر

 ۷۹۰ » y٠ « بايسارفا نیدلا رفظم

 هدنسهرص ییرګو طبض كدادغب هلکت ندرلن وب

 هنتکن تكمالسا لها غف كن و کاله

 ؛شفل وا لسشق ندتفرط وک اله «نوحا ینیدیجآ
 ول ه دندیعه

 1 «ط رو روس مکح هدنتل ١ یذوفنو ما كرالوغم فالخا و

 رخا وا كن ایسا رفا ندلا رفطه نالوا یرلرمخا تیاپم

 شفل وا طبض ندنفرط كنلروع یلم هدنتنطلس

 .یدیشلقارب هدنتفص یلاو هلیطرش تایح دیقیسدنکو
 _ وےلس یلود كل رلن زون ع ۰ ۳

 هل وک ندنف و رط رلیف كچوکر ناکب ان

 و یدآ كاهوش ندلا ماسح نانلو یسیلاو ناتسرل
 ۵٩۹۱ ندنفرط دیشروخ نیدلا عاصت نالوا قلخ

 ۱۲ ۵ كد هنخح را ۷۱۱ «قرهلل وا سیسات هدنسهنس

 :ردشک رادقع ۱۱ ریز هحو رب و ؛شمروس هنس

 111 یا نع دیشروخ نیدلا عابش
 1۲ » 1۳۱ » نر نیدلا فیس
 1 » 1 « رکب وبا نیدلافرش
 1۳۷ » ۲ » نیدلانع

 1۰ » ۳۷ » لیلخ نیدلاماسح

 19۸ » ° ) دوعسم نيدلا ردي

 VV 4 0۸ » نيدلا جات
 سک دلا تلم

ATC 1۷۷ ٩ FOP e 

 رضح نیدلا لاج 4 ۹ » 1۳

 رم نیدلاماسح » ۳“ » 4۹۳ .

 دوم نيدلا ماصمص « ۹۳ ¢ ٩50

 یرانلک هرکص ندد وع سم ندلا رد ید ك ران وب

۷۷۹ 

۳ SS A 0 N, 
3 9 0 ۰ 

 تا ٍ

 . رایدنا هدشلآ یذوفت و مکح كن رارا دیکح لوغم

 عم هنیس) كن هسنارف ( 1212190065 ) انا

 هبصق رب یک اسو هدنتلایا (زاوا

 فا یره (هنیب و را) نلیک ود هنغام اِ هيس «ب ول وا

 دا و هدنن ونجح هزتف ولیک ۵۰ كل (لیاسرو)و هدنرز

 كاشبا هلل راهش راف لیخ .ردعماج یلاها ۰

 ندالع رهاشم .ردراو یسالق ر یکساو راح

 یاکیهر كنو «بولوا یتطو دل( رلیه تنیس یو رفوز)

 «بول وا رپشرب یکسا .ردزوکرم هدنحا لربش ید

 یی دق مسا .رذيعوقو لع كنه رات عیاقو قوحر

 . رد (دیماتسا)

 ۔امش كناتسدنه (ظ۱۵ ۲۵, (Etawah ا

 كن رهش E (هرکا) هدنل

 هنغام را كنک هدنسیقرش بونح هزمواک ۰

 رهشرب یزکم اول عقاو هدن رزوا یربن (اج) نایکود
 ایل! ندهد دراو یسیلاها ۲۰ ۰۰۰ «بولوا

 لیخ بول وا عقاو هدنرزوا كل و رمد نایک هد

 تاتو د, ااو ءردزاو راجا
 AN یر كوي ر كغوما نالوا

 .اها و هرتمولیک عب رم ۶۳۸۰ یسهیعطس هحاسم كلغ

 5 ۱۰۱۸ ۷۶۱ یسل

 هم دقةطخ رب كنابلاتا ( (1ظ۱۳۲۲10) ۱ ۳9 1

 ماد یا ی
 «بول وا ثرابع نرزیسق رب راد امور هلا هطخ

 «عقاو هدنسهرآ یریکد (اییربت) هلیلابح ةلساس نیننآ

 دود هلا (موینال) یخد ًابونج هلا (ایروغیل) ًالاعشو
 (قسوط)و (قسورا) یسهعیدق یلاهاكنهعطق و .یدیا

 (ایرورتا) ًاعدق ید هن رلتکلم .ندنرلقدنل وا هيمن

 «هرالوو هدهعطق و .ردشلعند (هناقس وط) هدعب و

 .اعس ا

 یک اینیسلوو ءاینیک را سیو مویسولق «موت رآ
 كج وکر ب یرره هک «یدیا راو را رهش كل وب قوح رب

 ح وا یسهلج «قردنل وا هرادا هدنن روص تب ر وهج

 هدننب كتنیه حواو و «یدراردىا لیکشن هقفتم تئیه
 نکس اسانس هلج «بولل و قاشاو داحا هطباررب ید

 2 ی لاش .یدنا ی رهش (ایننسل و و) یکز شم

 یخ ترا ید هدراتهح بونجو طسوو «تع
 دو دح .یدیا I یدم دعف دا وا فعل وا شا قر

 ییامور هلاعفدو ؛شلوا یرادهح امور یشک جاقرب
 .یدرلشاک هن

 هلا موه رالاغ یکسا لوا رع ا ندد الیم سا

 هنس هح رد كا الیئسا و طب ص نویس



 در تا

 بونج «یک یرلک دتبا طبض یهقفثم تيه یک هدلامش

 رکید كنايلاتا ند (تنتماس) جد یسهقفتم تنه

 تشیه :یکهدطس وو ؛شفل وا طبض ندنفرط یبوق رب

 را هرلیلامور «بونایط تقو لیخ اهد هسا ةقفتم

 تیام «هدهسا شلوا لتا ید هرلتیبلاغ قوحرب یش

 (هناقسوط) ایو (ایقسوط) «بوع هنطبض ك رلیلامور
 هدنحم راد ۱ ی aS . ردشفل وا ذاا تلایارب داماد

 ندایرتسوآ «یرهنلوا دید ندنفرط ترابا و مساوب

 ینللارق (اارورتا) یسهطح هناقس وط نانلوا طبض

 یول ىسەقود هم را و :شع وق هنلاح قللارق رب هم ات

 هب هسنارف هطح وب هد ۸ .یدیشل والارق اار ورا

 هنس رب و ؛شفل وا میسقن هتلایآ جوا «قرەنلوا ىق حالا

 هنس ريشه كتراانوب هلیمات تل هقود هناقسوط هرکص

 « ةباقس وط » نوع“ هرضاح لاوحا ] .یدیشلر و

 ] . هل روی تعحارم هتسهدام

 نایبهد هفن آ هدام (ظ1۳050065) | „

Eیلاهاکنسهطخ (ایرورتا) نانل وا ۱  
 بوسنم هنموق (مجمالپ) لصانع «بولوا یسه دق
 «كرهکب هییلاتبا ندنربتهج نانوبو قلدوانرآو «رلیدیا
 تعارز رلن و .یدرلشا ذاخحما نطو ییهروک ذم ّةعطق

 ندقارپوطو هدقلرابعم :بولوا لوغشم «هت رام و
 هدعیانص راسو هدم ر هلیلاعا هراس و قانح و یقاص
 .یدرلشعا قرت لیخ

 یرللوصا رب صوص# هنب رلیدنک فورعم هلیعسا (یلوصا
 ذخا ندرلن وب ییرلنیآو نيد رلیلامور .یدیا راو
 اسل قسورتا یسیماسا رثکا كني راد وبعم .هلکعا

 كمربو ربخ ندنیاغو ىجا لات یرابقآر ۰ ردهتتب
 | هداعلاقوف هرارازم .یدرارونلوب هدرلاعدا ضعب یک

 رلیش تهقیذ قاط رب هناي كرات وفدم «بودا انتعا

 ارحا هد زعاهز ند رکدشا عضو هیعانص داومو

 ۔الک آ یسیقرآ دجرد كنب رلعیانتس ندنایرفح نانلوا
 ۵ رای زا ضعب نانلوب هدن رناسل یدک «هدهسیا شاش

 ان رآ كرات و .ردشمامهلوا قفوم بیک نالا هل

 یرلقدل وادل وتم ند رلج-الپ نالوا یدادجا یخد كرادؤ
 (قسوط)و (قسورا) (هدلاح یی وا تشم رات

 (هناقسوط) اذه انموبیلا كن رلتط ور «یرلغل وا ریس

 ی هدقلد وان رآ یخد امسا هلهح و وو «یسشلوا دا هلیما
 . ردتةد نایاش یرلتیاشم هل راهقس وط

 تجوکر (ءدق هدننهح قرش كرصم

 بارخ مویلا یزکرم بول وا هطخ
 .یدیا یرهش (سش نيع) نالوا

 با

 | قسورا) ال هدب رام نق

VVY 

 د وه «بودیک ۱

 نیدلاثایغ |

 یکلع «ندنعیدلوا |

 س ت ۱

 دعلق ر هدب راوح (هب ر) ا 4 |

 نا ندجورخ بابرا هک «یدا سر
 .یدردا نصح هدار وا یسر هدنعسا هب وصفح

 ندک ارتا یاما ( یزراوخ ی ةبا ن

 «بول وا ندنلاج ر ثنیق ولس هاتکلیو , | زم
 ف یعاش نانل وب ها کندی 1 ولم هدنح را ۳
 عطسس ادخآ شرک سعد تا دفاع هکعا

 قشعد و ؛شع طبض یسدق هدع و هلمر ‹ك رد رک

 یو .یدیشعا بیرخ و ام ینفارطا «بودیا هرصاحم
 قارطا هلموعههدندقو داصح «كرهدا داتعم هتسره
 «ندنکیدتا تد وع E ندکد تا و اب

 راشملوا راچود هترورض طق هلسهدایز یسیلاها ماش
 هدنح رات ۶۶۰۸ هدافتسالاب ندلاح و رسا .یدنا |

 ذا رطاو « طض هل اما 7 رکصندهرصاح تدم رب قشمد ۱

 E هنمات هیسابع یافلخ كرهدا الیتسا یخد

 ناذ | NENE ) لملا رخ لع ی )و . شع و ة وا

 دن لرصم هرکص هنس رب . یدیشنرآ من ,ییعوک ۱

 بزلیزو ناهک ات ن نکیا هرزوا قلوا ق

 a : وبیع و و سا تد وع ةماش ا هلیلق رک اسع

 ا ضع ا و سدق نال وا شم رب دا شاپ

 ۔اغوح هیت دت) اغ وح یلاظم (ك رءهدیا طض ندکب

 هل ناسا هدنګ رات Ns تیاهن . یدیشش

 هلکمرب و ه ( شت هل ودلا جات ) یردارب یکاام ماش

 ندنف رط هن رصد رک اسع هدقشمد ید سا هدهرص وا

 هندادما هل و دلا جات «ندنه دل وا شلدا هرصاحم

 ماظم «هد هسا شه راد روق ندهرصاح 8

 . ردشعا لتق ًابفاعتم «ییالوط ندنسهعقاو تاکرح و
 . ردشل و ترپش هلیبقل (نسنا)ندنغب دلوا فیعضو ور و

 (نیکتش ون ان د ن س هاشم زراوخ) ۱ دنا

 وا یسیجنکیا كنهيهاشم زراوخ ك ت

 ناطلس هدنح راد ۵۲۱ هرکصندنناف و كن رد بول |

 بصن هشراما مزراوخ هلی امر كنيق ولس حس

 ناطانتس «فلغل وا تاک ر روسح و لداع 5 قد هنل وا

 ےس
 د دل ره

 خو هدهسدشلوا رهمظم هندامعاو ےظعت

 هرکس ناطلس ینیدنل و هدنس وه لاا دک ۱

 «ك رهدیا قوس رکسع هنرزوا هل وا بارشا

 یعهداز ردارب یدنک هن ړو «بولغم یزسا

 وا ی دی ا طن یا
 شا بلج ینیرلتبم هداعلاقوف كنيلاها رسا

 درط یهاش ناهلس .هلدادربسا

 ینحاص اطخ هدنح را ۵ ۳ ینعب (بقاعتمو ؛شعا

 نایلس



 لت ا

 رعس هلکعا بیغرتو قیوشت یشراق هرعنس ناطلس

 ید زسئا «هجلوا بولغم هده رام ییدسا هلرلن و

 ینیرافرط شکا كناسارخ «قرهیمربحاق یتصرف

 شا طبض ید یییرهش ورم نال وا کیا ل سو

 كردا تیاعروتمرح هداعلاقوف هزبهو کباب راو

 ناطلس هدنخم را ٩۳۸ .یدیشلآ هنتیعم نال ربهاشم

 كندجرت بحاص «هلکقا تینما بسك نداطخ رجنس
 نصح نسا هددسیا شا قوس ئ هنن رزوا

 هن ناسارخو ورم «ندنکیدتا تم واقم «بودا

 ررقن لص هدنرلنپ هرزواقلاق هزسنا مزراوخوم رجتس
 ۵۵۱ كرهروسمکح و تیم اتو شا
 . ردشعا تافو هدنح ران

 رب

 . ردعسا نلیربو ندنف رط ین ویف
 ۔ارغج ب هنب رہ (اغلوو) یک

 ا
 ید دح او )أ ر) کک 3 9 هاب کت رای اتو

 یرلکد رب و كمالسا نویفارغح ی نا ینب دل وا (ال و و)

 هدنرراوح «بویمهل ردسک ییدلک ندهرت كيساو

 هسل وا مسا نلیریو ندنفرط یاوقا راتاو كرت نکاس

 1 . هلن روي تعحارم هنسهدام « الوو 21 اردک رک

 لصانسع 0 (Ethelbal!d) كلاب

 ندن را راد < ل وسقاس

 .ردیلغ وا ك (ف و ولئا)

 ١ ۸۱۰ ند را ۸۵۷ كدالیم :كرهدا طب ضط

 كرد .ردشمروس كنم وگح- لس چ وا كد هنح ر

 كقلخ هددسیا شا جوز یتسهدلاو یکوا هدنناف و

 یرلوک و تک یشراق هعورشم ربغ حاودزارب هلون

 .یدیشلوا روب هنقیلطت ها اغوح

 ند رالارق هریلکنا (Ethhelbert( تربتا
 ندنح رات ۸۳۱۳ داف بول وا

 ادتاو ؛شمروس تماوکحت هتس ٩ اد هن رات ۹

 ت «نکیا هدامور یردپ

 . ردشعاقللارق ًاکرنشم هلا دلابلتا هج تلفن [یردارب
 كنەزىلكنا هللا مان وب Ethelred) ) ۱ درلتا

 یلارقکیا بوسنم هنادناخ هی وسقاص

 ددلابلنا و تربلتا نایبلا فنآ یسیج رب بول وا

 اا ۱ ندنخ رات ۸۱۰ كدالیم .یدنا یردارب

 هیهزملکنا .هدنتموکح تدم نروس هنس شب كدهنخ ر

 هلرلنو و «شعشاغوا هلرلیلهق رای اد ندا موعه

 تافو ندهراپ شدت[ هدنر راه رام ییدشا

 رد اوت نلخ

 حران ٩۷۸ «بولوا فل_خ ۰( درآودرا دیهش)

 . رد شم روس کج ك د هنح رات ON VOA الیم

 یردار یسجکیا . ردشما

 تا ۷۷۸

 توق هدایز هدهزنلکنا هدنامز كنو رایلهق رام اد

 ۱۰۰۲ .یدرلشعا هرصاحم ید یهرد ول بول و

 ( سرب تنس ) هدنس ۲ كلوا نوناک یسهنس

 ماع لتق كرایلهقراعاد نانلوب هدهریلکنا هدنسیطرو
 یار دف راهاد هنن رزوا كن وب و ؛شقعا را یسعوا

 هل کد قوس ههزناکنا هنس یستربا ( نونوس )
 د رطو طاقسا یدرلتا «قرەلآ ینماقتنا كن رلشادنطو

 نتا هنب هجرت بحاص هدننافو كلارق و .یدیشم |

 2 (نوناق) لا رق یک كن هق راه اد «هدهسا شا طظ

 ؛دجک روک یتکیدقنا الیئسا ینیراف رط o كن هزنلکنا

 0 ل ندنردک فای

 اص كنرتلکنا ( 12۱۱61۳0۱۲ ) 1 0 وولتا

 اسا وسلم ا هی وسق

 ندنضرا ۸۳٩ کداللیم «بولوا ندنرارادهح

 هدننامز .ردشمروس مکحهنس ۲۲ كد هنخ را ۸

 هد را 0 کلام نایلدقراچاد
 ندنشدل وا رادنند تیاف یسیدنک «هدلاح یرلفدلوا

 رشع رب هج ربا نوحا اا هنسهعبن «هلتحایس هیامور

 ىلغوا «نکیا هدامو
 هدندوع هجرت بحاص و شا طبض نت دل ابلئا

 هدامور ىس دنڪ و نایب کا حج رط

 .ردشماغلوب هدنساوعد یداد زسا كنتنطلس

 لو ( هداب ) ( ۳۱۱۱۱۸80۵ ( ۱ 2 ا

E NG a >» 
 هدهفاسم كل هزم ولیک ۷ ند ( ههورسل راق ) و هدنرز

 .ردراو یسیلاها ٥۳۰۰ «بولوا هبصق رمقاو
 Etna) و 61۲6 ) لبح هلرکید مات و 0 ایت

 اکر رب روهشم كاسر رح ایلهس

 (هیاتق) «هدنسیقرش لاعش كنهروک ذم هربرح بولوا

 ضرع ۲۷ ۶ ۲ 2 لحاس و هدنتسوا كنب رهش

 كغاط .ردعقاو هدبقرش لوط ۱۲۳۱ هلا لاش
 یعانترا و هرم لا ۱۸۰ یسهرباد طی كتسابسا

 هدن ر وص یک اد بول وا قیحاآ E رادهزم ۰

 نروکسو راول آ اش آ هاک هاک و نا راقیح نامود

 ۲ ۰ 1 و رد طی تک وب داند را
 رب لطعم و ش٤ وس هقشپ ندرلنو بو وا بيرق

 یرندنامز کسا غاطوب .ردراو اهد یرازعآ قوج
 یهلا ممج هت رطا سا يدق ناتو «ب ول وا هدقعاب

 رانح یراک دنا ریعت ( بولقیک هلا (ناقلوو )

 و قنیزهقعاس كن مشم نالوا ههل الا وبا هج ربعز
 هلن ( دالک.نا) .شعا راردا لاعا هدن رعآ كناکرب

 یرید هنت) ۲ كاط و كود ییا هدنرلعسا ( توفيت )



 و تا

 ندنرالاضم هروکذم ریطاسا یخد یرللوا شه وک
 هفتغب دل وا ناشفا شش ندتفو وا كناشا «بولوا

 هلل رلعما ( هل وه ) و (اشا) «( سوسقات ) . ردلیل د

 «بولاق هدنتل ۲ ییشن | لیس كناکر و مدق رهش حج وا

 نی سن آ هدنح رات ۱۱۸۳ كدالیم . ردرلشل وا دن دی ات

 هد ۱۱۹ ۳۰:یرکی هد ۱3۹ «شب نوا ندتسهمالتاب
 لتشهد یکهرعص لا .ردشلوا فلت یک كيب شقلآ

 هدن رخ را ۱۷۳ و ۱۸۳۰ و ۹ یرهمالژاع

 هدا روال هلاعفد یربش هسیاتق بول وا عقاو

 ندن ساهح م دق نامز .ردشق و هدنسهکلپم قاق

 و «هلدصقم هینف تاتقیقم یارحا 6 ( لقودیما )

 ا .ردشلوا فلت بودیک هنحا یزرعآ كناکرب

 رلشغا قرهنالغاب هلیا ینیرلپ تک باب را ضع

 - امهلوا قفوم ا كب «بویمهنایط «هدهسيا

 رر را تا ی كغاطوب .ردرلشم

 طہعو نلیهنبراب یراوس زو هدشل آ تح بولوا

 یباغآ هناتسک رب روهشم نالوا هرم ۳۷ ینەزااد
 شفلوب هدا راب م نامو لی ۱

 كشراوج ‹«قرەلوا هلاق ندتقو وا «ندنغيدلوا

 .راربد (لبح) هغاط وب یبیلاها

 لاش كو ( (Etolie Aro | لوت 1

 «بول وا یسهطخ رب عقاو هدنتهج رغ ] ۰
 هباضق ٩ و ناخما تلایا رب اعم هلیسهطخ ایا راقآ
 ی یی ) ید رد ك راضق و .ردشغلوا میسقت

 اناتسیروا و ايو یف ها ) وتو
 (سارتاب) اب ونح ایلوا .ردعقاو هدایلوبا ( یرلاضق

 كنانوب ترش «هلا ایلاستو قلدوانرآ ًالامش «هلزفروک
 اب غ «بولوا دودحم هلیلایا ( هدیکوف عم هدینويتف)

 .ردشل رآ ندایات راقآ ها رهن ) ومان و وریسآ ) ید

 زکر م یرهبصق هجلشاب .ردیشک ۸۸۷۰۰ یسیلاها

 ( سوتقاپوا ) هلا ( ینولوسیم ) نالوا تلایا
 قلغاط یسیضارا  .رد رهبصق ( یروخاروا ) و

 ( سودشنیپ ) ناربآ ندایلاست ینلدوانرآ «بولوا
 «قرەلوا لخاد دذحآ كن هعطد و یس سلس

 یراهبمش هل رلکناو «رولوا دنم ردق هرحم لحاس

 یهطحو نوش نامه «قرهازوا هل وص و عاص

 كنوما و وربسآ هدنتهج ییرغ بونج زکلای .روالپاق
 یراراوج یروخارواو ینولوسیم هاب راراوج یصنم
 هدایز رلقلقاطب ید هدنهح و .هدهسا تبنمو زود

 ۲ یقالبحو وروف یسیرثک | كراغاط ی
 هجحاس اب یسلاهاو ؛ردراو ید یرلاعرم لزوک ضعب

 -ربن «بونلوب ید رلنامروا ضعب .ربنیک هلقلنابوج

ANهد  

 ی تا ۷۷۹

 «یادغب هدرارب زود . ریلیرب دنا هتسا رکو نودوا ندرل

 « هد هس روشی تال وصحم ضعي یک موزواو م

 شآ كب ید یرلیکریو «بویلوا ناقشیلاچ كب یلاها
 و .راراشاب هدنحشا ترورضو رقف رب «ندنفیدل وا

 كنات و وما و وریسآ ٺار 1 یس هي ع دودح كندطخ

 كنالولا یخد رارب اط رب رکید .ردیرهن كوي كا
 .اروا) ؛یک یرلکدلک ود هغامریا وب «ك رهن اندن رلغاط

 ىس هطسا و قابار ید یرلوص كنلوک (یروخ

 وب وریسآ مه رکص ندکدک ندنحا كنل وک (دچحب را)

 ر رکید هدنمسا (یرادیف) .رولوا بصنم هی ومات

 (سارتا)قرەقآ هدنتهح قرش ب ونح كي هعطق و ید

 .رولوا بصنم هن زفر وک

 تلاهح هدننس رلیات و یسلاها ایل وا هدع دق نامز

 هدنرانب ل رک اعاد بولوا روہشم هل راک لیشح و و
 هلقلد ودیح و «رونل و هد هب رام هل راوشم و د رکو

 القا ی ا .یدراردنک ردق هناحاوس یلوطان آ ا

 عاقعحا ی رای سلج ر هدنع دق رهش (سوم ر)

 د رکا رار هل رلث رط ا كنا و ى5

 ب رح یش راق هنیرلثراو كنون «هرکص ندک دک هنطبض

 ناو قافنالاب هلا (نوغت 1) قلهرآ رو «شغا

 .یدرشعسبا تعا طبض

 لیسیخ رب كرهدیا لیکشت هقفتم تئیه رب ریارب هللا

 امو هدیلا ایا راقآ ه دعب

 .یدرلشف وب هد رام هلیس هقفتم تيه ا تقو

 كلود امور بوک ه طبت زال ور اوف

 ود هلس هصح كنغلر وطا ربع | قرش هك اتا

 مور « و دنس ه رص یطیض ندنف رط رلتس ال كل ویناتساو

 وا (ولکن ارودوث) بوسنم هتنادناخ یراروطاربعا

 .یدیشما ۳۳ ا تمزوکعب 7 ءذ رم دا هف رط

 قلءرا رو« مح# ندنف رط یرلتمع> یا دارم ناطلس

 ندهینامع كلام ریارب هلقلد وان رآ ندنفرط كب ردنکسا

 یک هرایلکی دن و هدنن اف وتکن دما «شفلوا كف

 هنا و تیاهنو هوا دادرمسا ابقاعتم هدهسیا

 هيات و دودح جد هعطق و هدنکبدل رب و لالقتسا

 . ردشلاق هدتلح اد

 (نافتسا) (۳۱:6886) نتا 0 زاتا

 تروص ندنف رط رازسنارف نلنعسا

 [. هل رو تعحایم هنب راهدام «نافتسا»] . ردیلاعتسا

۳ 
 ارادت شعسیتب الع قوح ند رل ا و

 هدعد

 (Etienne, Estienne) نایتسا دوخاي

 شاو ترهش ه دقلیح هعبطم هددسنارف

SNN 5هد ۱۵۲۱ و شغوط هدسراب  



 ۷۸۹۰ ب ثا

 كنو «بولوا (نایا یرتاه) نالوا شا تافو

 لغوا كيربور لا (لراش ) 2 ( ترور ) ی رالغ وا

 .ردندن راروپشم كا ( نایا) یجکیا

 ندننویفا رغج نیتال ( ائ ) ۱

 نرق یجب دباب و یمتلآ «بولوا ] "2۶
 هدنسهرادا ريز كنتلود امور .ردشماشای هدی دالیم

 ر زکلاپ «هددسیا شمزای یتسایفارغج كلام ناثلوب
 . ردشلهبهنل وب یک

 وب رلیات وب یکسا ( 12۱10016 ) ۱ “|

N [ ۶*۰وب هدنفرط  
 .یدراردا ویس یکلام نادوس و شح «هبوت نانل

 ؛شعت »] .ردشفلوا صیصخ هشح مسا وب هدعب

 3 هل روی تعحارم هنن رلهدام » جز و ناد وس

 (هب) هدعردق نانو ( 12060016 ) ا

 4( بیدوا ) یرادکح كنیرهش + | لفوش
 ( قیئیلو ) یردارب هدنناف و ا بول وا ىلغوا

 یاتنا برزو و تست هارو توام لا
 تبون هن ردار هدنماتخ ییدم لقوئنا «هد هس رلشخ |

 نانلو یردب 8 قينيلوب «ندنکیدمسیا ققار

 یردارب هلدادما ك ( تساردآ) یرادهح سوغرآ اگ

 نالوا ا و ۰ : شا قوس .ر E هد رزوا

 .ردشلوا فلت ید یسیکیا هدهزرابم رب

(Etive)اعس(لیحرا) كنايح وقسا . 

 اهد هک « ردجلخ نورد زا هدنع

 «ب ودا | جد هلا لوک رب نانل و هد رحنا

 هاک «هلوک ندعلخ هاکو رک لیخ دنا كرلەرق

 (عبق ییوص < قرهلوا لصاح ینقآ هچاخ ندل وڪ

 نا ً(یسق و لئاط

 ءابلا لصف س هزمهلابآب

 رب روهشم هلی فک ثنب رلغاب هدنع | سو
 ير موی ت

 .یدرونلوا هيس

 عاط رب هددوم راید هدب رعلاةرزج ۱ ثلاثا
 اتوي لابطانم نوتع؛و» «بولوا 7

 دارم غاط وب ندلابح یکهدنسهع رک تیآ « نیهراف

 .ردیورم ینیدلروی

 نالوا شیشل رب هددیش رفا (س 5

 ردیف كالب رب ندلئابق لاله یب 1 (تح

 ریهاشم ضعب نالوا یرایخدم هنحشرات كبرغم ندندارفا
 . ردشعا روهظ

 ی تا

 السا لبق «بولوا ندنکولم هکیف ۱ مه
 ردق دنتش را ٩۰۸ نت رو ۹4۰ 1 ال رم

  ردشف روس کج هدادیص

 اعیفشدوخا ) ندنسارعش نیرخأتم زا بش ۱ 1

 رب یواح قبب كيب نوا .ردیصلحم كن (یی
 . ردشعاتافو هد( رال) هدنح را ۳ .ردراو اود

 «لتا»] .ردیعسا كرن (اغلوو) لثا
 Es تعحام دئسهدام 7

 ند i اع ن را 7 ۲ ۱ اسم لر دو 9 ۰ 1

 (هضر)یلع ترضح «بولوا ] ۰ 2
 بوقاب تاذ و «تقو ینیدلوا ح ورم ندنفرط ملم نا

 بس .یدیشقا ناب هن رای دنک یتغیدلاق دیما ندتنایح

 - راخ كنەفوك هلیمات (یسا رک ربثا) هلتتسن هنمسا كلوب
 درام هووا رب هدنح

 ۱ کان اس

 1 روا
 [. هر ویپ تعحام دنسهدام

 « رو ۱»] . ردیم دق

 بک ییدلوا لح رب هدناتسزوح ل آ

 .ردرروک ذم هدح وتو ل

 ا رد و هدش رق لی هرو-» تدم ۳ ۱

 بول وا عضو ر 0 فص "یداو

 ا وب تموم تیر
 (هدلک ۷ باباش ۷ 1 ه دعض ود و نیدنفا [علص)

 .ردرلشمروی لتف یہ

 | یرهآ نیدلا ریثا
 .یدنا یحاص لوظ د هدقط: ہو ٽيکح

 (یدنف ر رع نب ل ضف)

 «بولوا ندالع ریهاشم

 « «(دیادملا»

 ترد هل رلثا و:ء «یبوغاسا»و « ةدب رلا » ۰« فثکلا »

 یا «یوغاسیا» . ردراو یرانآ ضعب
 هر ږکح «یک ینیدلوا لوا دتم هدیالط "یدایا اذه انم و

 راسو لات

 هجر تحاص یخد ( ریهضاق) نالوا هدقفلوا سیرد

 هدنحش را ۶۷۵6 .ردیحرش كناتکلناونع « هادملا »

 ردا تافو

 هه یعنتلآ

 1 0 ربهاش ۱ یتسخا نیدلآ ربثا
 * ندنسهیحات (كتسحا) حفاو هدهنافرف «بول وا

 .ردشهاشای هدم قارعو كتسعخا هدلاح ینیدلوا

 ؛شلوا بلاط هننبعت كنهجر بحاص یکدایا كيابا

 ۰ هددسا ER )اراشم نیدلاربثا ردق هە رهو

 E ODE لزق لغوا ك E ES هر

 یک ییاقاخو یرونا یسدنک .ردشایوس راعشا ضعب راد

 ۰۰۸ یافو .ردشغل وا دع هدنک ناربا یارعش مظاعا

 :ردندن راعسا لح تس ییاوش .ردشلوا عقاو ه دن رات



۱ 

 د جا

 سفن یادستقم یيوت نینزا لقعیا
 ناغط رد یکاتو لرغط یارس یکات

 دیثارس زا شکب زآو صرح ناقلخ
 ناهراو شناقلخ نتفك حدم كنئزو

 «یسلدنا نایح وبا] ۰
 ی E دیا ارا

 [.تعخارم هنسهدام ی نیل

 عفاو هدي راوح ل ۱ 2 | دلا ۳ 0 1 نا ریه : 8 5

 ندنسهرق (ناموا) یامو ن

 راو یناوید یسرافو برع .یدیا یعاشرب نتفتمو ماع
Eردن دنسهیس راق راعشا "هلج تب فا وش  : 

 می ی بآ نييس نشوج هک نینچ
 نشوجنآربدوخغین دنکراک هن وکه چ
 مدق ناهش زا روآ دایو رکتب باب
 نمهب زا هدنام دنب رد دنام لازب

 محلا لصف س هزمهلا با

 (یط) هد ماش لا هرونم ةنب دم ا

Ad۰ . ردغاط كسکو ر  

 یدیایساضق رب كنغاجس ناتسز | نیئداجا ۶ «یدا ساضق ر تنغاحس ناتسزال | مد

 یر مو الا اول زکرم هک
 وا اضق وب .ردشغلوا كرب هب هيس ور ؟ربخا رار

 ۔وا بک م ندهیحان ییا هل رلما ىلفس هراجاو ایلع

 و دننههح قعشو هدب دعب تعا ۶ كموطاب «بول

 وا ترابع قدس وفن ۲۵۰۰
 هب هام كل ام یسرنکا ءهلغلوا یسهلج بول

 . رد راشع ا ت رعه

 قلحرف ۱۰ ند زرت e ا

 وا كم رط نديك ۰ (یر)و هد هفاسم ۳

 یسشراچ و یسهعلق هلیتقو «پولوا هبسصق رب هدنرز

 . ردارخ م ویلا هد هسب دنا راو

 تم ا (ةناب ۳ E LE هو ا 1 2
 درع ترضح هل «ردلودجرب شملړا) ۰م

 .ردشل رب دحا ندنف رط یرعشالا یسوم هل یا

 رع كنس همطق یا ی ر
 هک «یدا هبصق رب عقاو هدنتهج ها

 ۱۸ ند رګ لحاسو هدنسبب غ لامس كنس هبصف هلح وا

 یسعلق و نايل رب هد رګ لحاس بول وا هدب رحشا ليم

 هاب رام رخ و یراعتا كن هبصق و .یدنا راو ید

 هدنحشا . رددب ذ) تیاغ وص .یدا قوح یر هجناب

 رب شفلوا انب ندنذرط یدهم نب ماق ندهیمطاف كولم

 هسوص رب عنصمو لکشلا نس هللا فیرش عماج كو

۷۸۱ E 
 هدهبصق و (یادجا نا) هجرتلا فلاس .رد (ی

 ردشع ا تأشن . ۱ 9

  5دف بز دفن را و تولد
  ۰.یدآ

  )1286110( ۱ aهح داقتعا 4 رلیلامور یکسا

  [ "۰امور «بولوا یرپ رب لکوم هراهمشچ
 ناک هدنراوج كندمشح رب دوحوم مویلا هدنراوح

 ید راردنا مز یکیدتا تماقا هدهراغم ر .

 یافلخ هک 3 یسهلحم ر اش ا هجا

 ً راعا ندنف رط هللا دشرئسم ندهیسابع

 ندننایغط كنهلحد هدنح را ۵۵ 6 هدعب «قرهنلوا

 .یدیشل وا بارخ
۰ ۰ 2 

 دورت حرص هدنراوج لباب ۱ سر جا
 ردهیحات رب هدنسیش راق ی .

  1وی تعحارم هنسهدام « و

۳ ۵ 
 .آ نج هب نر دید | نو

 «بول وا هو وا رب قلم و و دنس هک ترم

 وب هدنتلآ یسهدناموق كدیلو ن دلاخ ترضح هدنو

 هت رفظم رب یطق یشراق هرلعور كنياسم رک اسع نائل
 كن هب وب ترحه تی رفظم و .ردرومشم هل رلل وا لئات

  ۳رب ندنلاحم را كقدص رکبابا ترضح هدنخ را
 ردشلوا عقاو لوا یآ . ۱

 رب هدنفرط هق را كربال و

 تاس زاروا کردم وقا | یسووا هجا
 .ردشفل وا همست هلیمسا تکی هجا ندن رلحاف

 ندنلاح راغ ناخروا ناطلس

 ا 2 راو | كب هجا
 ندنلحاسیلوطانا ك زاغو هلیترعم كناخ اب ناهلس هدا رهش
 حف ییرداوجو ریال و كرهک هب لپا مور ها لاص

 رومآمهنعف كنيل وبیلک هللا لضاف یزاغ هدعب . رد راشع |
 9 عه تام یاو وان یک شما روس هالو
 . ردهدیل وپیلک یسدرت .ردرلشعا لاخدا هنس» راد

 یسرافلا ما لصف - هزمهلا با
Jia wg, ) 1۱60۳120210 ( ۱ ۰ 

 Rey نيجايچا
 كنب راسي لحاس یرهن سارآ و هدنبع هرتمولیک ۵

 «بولوا رتسانم كوپ رب مقاو هدنلاش هزتمولیک ۵

 ك (سوقیلوناق ) نالوا یرلقبرطپ كوي لا كرلینم را
 «بولوا ان رب نی نم و حساو رتسانم ون .ردی رقم
 یرلباتک یلیزای هلیسی زاب لا و ییهعموصو اسیلک چ اقرب



 و جا

 نانلو هدنن رق كزتسانم .ردلماش ییهناضثک رب یواح

 بول وا عفاو هد رز وا یرهارخ كن ره س ینەرا

 .ردشغلوا ذاحا یکم اصف ندنف رط یتموکح سور

 ا لصف س هزمهلا باب

 4 هدنلاش ليم ر E هنن دم

 و EE شرق E هلباصتاو (علص) ی

 ترطح . رد ر وپشم هلیس | ع دحا شل و ع وف و هدغاط

 انہ لبح نا ) هدنقح عاط 9 ندنفا هانیلاسر

 . ردرلشم روی « دنا باوبا نم باب لع وهو هبحم و

 | دحا

 نوک ۷ و یآ ER ند هب وب ت رعه یسارع کا

 وش خد یروهظ بیس كنوب «بولوب عوقو هرکص
 نالوا شلو ع وقو لوا ند و شد رق راک « رد

 ندرلن و «ندنرلفدنل و شلوا ب ولغم هدنسارع (ردب)

 رامدآ ضعب نالوا شلروا یرااب رقا هدهروکذه ب راحم

 وبا لب رلغا فیلکت یرا ذخا كرهدیک هنایفس وا

 ندش رق نک یقه هد[ یسهدیام وق دكا ناف

 را ردق یمک و . جوا ندهمایتو هنانکو

 هلا راعشا «یخد رایراق مت اط رب رکید هلا دنهیس راق

 : یرلف د و هد رلتقاف ر و كا جت *یرلیر اڪ

 هنغاط دحا «بودا شک رجب یے وط ههل لم هدلاح

 كرلن وب نیدنفا (ملص) هللالوس ر ترضح .یدراشک

 یرلوحد هبه ده «بویغل و هدنار ی هنک وا

 ضعب «هدهسید رلشه ر وږ بیش
 هغ هب هب راس «هنن رزوا یاریاو رارصا كاتا

 یتم واقمهد یش ودل

 E ندا ریشه ترصح . ید راشهریو رارق

 ندا قروش هداز كا هعبشحب قحا «بوقیح ا

 ات «بول وا مدا عراسادقرآ هلا یا نب هللادبع

 زوب د نمدنفا تانک رف «ند لک دنا تعحر هلي

 هرافک یراوس زویکیاو هداپ كی جوا هلا یثک

 اغ ه6 نیسم کیف هدرا

 نده اعج ریارب ابا ( هض ر) هرج ت روح هلال وسر م

 «قرهلوا بولغم هاکو بل

 تبات «عیید نب دعس .ردشلوا دیه ش تاذ نش

 لج راج نب لیسحو سيق نب
۰ 3 ۶ / 1 ۲ ۰ 4 
 اد كرام هد دعق و و ېد ك رمدنفا (علص) ناشد ی

 تارطح اردن دادهش

 ی

 كیایفس وبا .ردشل وا راددح رح یزو و قادودو ی

 یشراقههالسا لها یرافک هلیسینغت راعسا دنه یسهحوز

 یکیدشود دیهش كن رج تب رخ “ن د هدکقا عیجش

VAY al 
 .ه راقیح فک اوک یک

 ی د ندننیکو صرح لاک «قد

 «بولوا دیره دم رانا لها هبلغ شات . رد ر وهشمه

 . رد رلشع | تد وع ۱ تو ا برق راقک

 دهع كنهرونم هنن دم (تس رڪسم) ۱ ۱۰ 1
 اسم نانلواانب هد(ملص) هللالوسر ] ۰ بس 3 ِ ل

 .هدام «قدنح» نوحابار أ اب ردن دن دح

 ك رابم بوژوق «هج ر وک

 [.هلبروپ تعجارم هنس
 دعا و یی زکس تنکولم لیارسا ۱ ا

Omرب لاظو  
 تر الا تر يدا رادمح
 دوې بش. ردشقا سولح لوا هنس ۸٩۷ نددالیم

 «بولوا و 4ا مسا و ید یسیحش+ تنک ولم

 «هدلاح ییدلوا هدنشاب ۲۲ هدننافو كماروب یردب

 .ردشتعا هراحم هلرلیمارآ و «سولج

 ك اع قرش كن رعلا ورخ

 ا ان رپ ا
 كنسەطح نر نالوا ترابع ندنسیلاش ممق

 كن هی اٌمع يلع تل ودلوا هنس ی رکیندن وب هک «ردیعسا

Eیعاعنس ره «قرهلآهتسهرادا  Nهنتال و  

 اسحا سقن قاس و .ردشفل وا ذاا قاجسرب ىح
 هاضق ترد هل رسا رطق و فیطق «فوفه هلا

 ربع « زربه نال وا قم با ول که بول وا مسقنم ت

 و زود یسیضارا . ردب واح جد یر ەیحات رفعح و

 بول وا تنه «ندنغب دل وا قوح یی وص یدهساقلم وق

 هزنک هاب وبح عاونا یک ماسیس «یراد (هب رآ « یا ده

 یرلامرخ صوصا ىلع .رولوا لصاح رهویم راس و
 رد ۳۵۰ ۰۰ یبیلاها . ردل وقم تياغو قوح ك

 يح یروصق و «نط وتم یسهدایز ندنفصن بول وا

 هعندل وا یسهبصق فیطق نالوا یسهلکسا . ردنیشن

SLL e TN OSو یکیا  

 نرق یحدرد «بولوا عقاو هدنسبب ع بونج قان
 فلاس نالوا شما جورخ هدرلاروا هدنلئاوا یرعه

 نییزتو ا یطم رق رهاط وبا هجیرتلا
 وب هدنلاح رهش رب كجو تفو لیخ رب و ؛شفلوا
 بول وا ( رعه) یمسا لصا كتکلم ید و . ردشفل

 هد رع س.ردشفش وا هيم هلیعسا كنب نکس هدعب

 .اب دم ندنفیدل وا كعد رب یوص و قاعوق اسحا

 رکید هلعساوب هدنرلفرط راس كنرعلا ةرب رج و هدنرلهد

 . رونل و ید رام ضع

 ناتسدنه (ناخ رفظ باول ازریم) ۱ ناسا
 تفو بول وا ندنسا رعش و اما



 م جا
 تاقو هد نخ رات ۱ ۰۷۴ و « شغل و یسلاو لباک

 .رد راو ییاود بت ص یس راغ . ردشعا

۱ ۳۹ 

 -ربو هنصعب ندنک ولم نارا ۱ ن

 - لک آ ینیدلوا طلغ ندا( ورخ ) ۰۳ و)9) ما
a۴92  

 يا ناغ ب ف
 لامس كيوم یسضح و هدنسهرا كن

 نلید (انهد) هک ردد او ةحطق رب هدتسفرش

 شکاو یراع ندنارع بول وا دودعم ندعساو یارح

 ینکسم كداع موق هلیتفو كنهعطق و .ردیلاخ یرلذرط

 موق «هدهسیا یورم ینیدلوا شغل و رومم «بولوا
 لباق و هدنتهح مر 4داملا تاذ مرا هلنط و داع

 اهد هلامحا یسلوا شفت و هد راع عش رم نالوا نا رع

 وا ید رلهارخ نانل وا نظ هلاق ندداع موق . ردس رق

 هددیطق وب یرمق ك ( ع) ین دوه .رویلل و هدف رط

 امسا لزمدنفا ( علص ) تاشاک رف
 ندنرضح لوا «بولوا ندنس هکر ایم

 هدی داهض تفو «یک ینیدفل وا هړمست هسک هما و لوا

 فه رح هم رکا لوس ر ترضح هرکصتقو یخ اهدو

 هکعا 8 هدعب و ؛شماغل وا همست لما وہ هسیک

 . ردشەالشاب

 هد هیاربع هس دقم بتکحح

 | دجا

 نیا كياذ ید ندهیسایع یافلخ

 کذ ه دنس ه رپ یقل یرب ره بول وا

 دضتعم «هللا لء دقعم <« للاب نیعتسم 2] . ردقح هتل وا

 | دحا

 یطتسم « للاب رهظتسم « هاب رداق « للاب

 ۳1۹ EA E تعح | رم هنب رلهدام « دللا ندلرص ات و

 یرکی و یلغوا كہللا ساب معاق نالوا هفیلخ یصتلآ
 هلیعسا دجا یخ د یرذب كهللاب یدتقم هفيلخ یحد

 هلکعا تاقو هدنغلغاص كس ردن بول وا یعسم

 .ردشمهغآا تفالخ

 تنساما بلغا قپ ( میها ربا وار

 ندیلغا لاقع وا بول وا یسیجشب
 NT :شمک هب راما دیس ه دنخم راد ۲:1 ةر

 E 8 ندکدروس تموکح هد دیش رفآ هنس

 . ردشعا تا و هدنګ رات

 یجحوا كنهب وب لآ (-- هلودلازعم)

 بالا روت

 | دجا

 | دجا

 [. هل روپ تعجارم هنس

 نالواشمروس تموکح هدماشو رتقم | دجا

 ۲۵۰ بولوا یدیجش كنایدیشخا

 و هل ودلا عه «] . ردیهاشدا

VAF E 
 هنن رزوا یافو كد وسا روفاک «هدنسد رعش می رات

  ۱؛شمک هتموکحو تراما دنسم «نکیا هدنذاب

 روهظ هدب رغم هرکصندک دروستموکح هرس ییا و

 رهوح یداق كہللا نیدلزعم ندن ویطاف نال وا شا

 هیسایع یافلخو «طبضیرصم كرهدا رکسع قوس
 . ردشم رب و ماتخ هنسع وقوا هبطح هنهات

 € نیذلا ةرصن » و « هللاي

 [. هل روی تعحام هنب رلودام

 یورو كناخ ریکنح ( ناطلس)
 را ۱۸۱ «بولوالغوا كن وکاله

 ا «هنبرزوا یاقو كناح اقا یردارب «هدنس ره

 «ك رهدنآ مالسا راهظا < رارپ هلس ولح هنن ور وه

ES)لب وح ° ) دجا ( یتسیلصا مسآ نالوا  

 | دجا

 «توعد همالسا ند ید یتس هشناط و ,Gr ا

 كرەردن وک رایعلبا و را همات هر دیم السا كولم نوش و

 فیلکت یتلاسمو لصو .«نالعا تفرش هلمالسا

 ناخ نوغرآ لغوا كناخ اقل ار وف .یدیا شبا
 یسیدنک دجا ناطلس «هلکقعا ج ورخ هدناسارخ

 شقا سبح هبدعلق رب بوئوط «كرهدیا بولغم
 ندایس دنک یالوط ندنسعا لر ترتد هد ةا

 ناسارخ و ءقالطا كناخ نوغرآ یرکسع نالوا ریکلد
 یرلبلط و و ؛رلشعا بلط یتسفل وا بصن منا

 فلم وعه هبدعلق یتیدنل و سوح یحیمنل وا فاعسا

 عقاوو ؛راشعبا دیدح ینایصع «یرءراقیح یتسیدنک
 0 تولوا بولغع .دجنا ناطلم ءد ۱۷ را نالوا
 وکح س ۲ ك رهلیشبش ندنس هقرآ 6 نکیا ردا

 شمش قح ۲ .ردشلدا دیش هد 1۸۳ «هرکص ندتم
 دنا ماود یدمجع لرش ك رال وغم یشراق همالسا رعنم

 ها ناازاغ یزااغوا كناع نو را | رتوم توقف

 . ردشفل وا لوق ًایعطق مالساندندنف رط دج ناطلس و

 «بولوا ند رفظم لآ 9 ناطلس ) ۱ دما

 نامرک هر وشنم تكعاحصت هاش یردارب

 هاش هدننش را ۷۸٩ «نکیا شفلوا بصن هنکلیلاو
 .ردشعا لالقتسا نالعا «هننرزوا یافو كعاجش

 تحاص «هدنسرلینسا یاربا هدنحم رات ۷ ۹: كرو

 س هدهس دشغل وا اقا هدنرب « هلعع اطا ضرع هجرت

 .رددغلوا لتق هل رما كېلاراشم رکن امج هرکص هنس

 یسح د رد كناياکلیا ( ناطاس) ی
 هد نګ رات YA «بولوا یربخا و

 ناب رذآو بع قاع « هلا لتق نیسح ناطلس یردارب

 یناجب رذآ ك نلرو د۷۸۸ «هد هسیا شلوا یرادکح



۳ 
 .یدرشغ ا افتکا هل عاعدج | ناطلس هلکغا طی

 هنفسصت ك ریکناپح وب ید قارع هرکص هنس ر

 نالوا هیامم تلود هاشداب هجر بحاص «هلکمک

 شلوا روبج هب الا ره دب زاب ناطلس مرب دلب

 «بودیک هنناب وا رب وام مک هدف هدمب . ىذا

 یتیروسل دا دغب ۳ هقارع .هرکص 8 ك روج

 کیدتیا هللا ناکرت فس وب هرق هدزپربت ًابقاعتمو ؛شماي

 «قرالب وط «نک ردبا را رُف بول وا بولغم هد هب راح

 .یدیا تاذرب عاشو مل اع . ردشغا وا لتقه دنح رات ۳

 تعجارم هسهدام « نیدلا باش »] ۱ دا

 [۰ هبروپ
 هد رص م (تس تاداعسلا وبا رفطم كٍم)

 تند کا رح نامالغ ا تم وکح

 -رهاظ دو میس دوم كلم یردب «بولوا ی کشا

 | دجا

 «نکیا E قح رب « هنیرزوا یتیصو «هدننافو كنب

 و یسبیصو «هددسیا شفلوا سالحا هدنح را ۷

 ین و رکص یآ ید (رطاط) ند: اکی اا نالوا کلم رب دم

 . ردشغ | سولح یا دنک «ك رودنا مو رخ ندا

 تتناداخ اوفا يا کک ناطلتس

 نوزوا 9 0

 ك روب دع یروغوا لغوا كنسح

 ءكرمدبا اجلا ههیناشع ةيلع تلود هن رزوا لتق

 لوپخ نسحب ندتفرط یرلترمنیح ین دی زا اطلس
 بفخ «نکیاشل والئان هنفرش ترهاصم یتحو «شمروک

 کپ مسر یسهداز ع راک ی رهن سارا «بوحاق

 هدهباعع تل ود قحماو * شعر طض یزب رث فا ا لتف

 ۳ ندنکیدتسیا كعاارحا یلادع نییآ یکیدروک

 كنسدنک ی رب نالوا شمش 1 | هب هدف ع تالماعم و

 ٩۰۱ یهرکص ندتموکح كلهنس رب «هلغمشيقل او هنهملع

 .رد دل و

 . ردشل وا لتق ندنف رطكب دارم یسهداز ع رد ه دنح رات

 نالوا یورو كهاشناربما ن دا ا لالج ۱

 ه دنخح رات ۳۳۳ بول وا لغوا ل دیعس وبا ناطلس

 هددنف رمش هنن , رزوآلتف ندنف رط نسح نوز وا 9

 «ه رکصندتم وکح هنس ۲۲۷ و «س واح ور واک

 .ردشخا تاقو هدنح رات ۸٩۹

 زعم ند روع دالوا (سدل ربما از رم ( ۱ دا

 ۲۱۱ بو والغوا كش رع نیدلا ۱

 یسلاو ) دنح زوا ( ندنفرط حرهاش یگ هدنګ رات

 هد هب رام کیدا هلا ك ( غلوا) هدعع .یدیش وا

 . وع هباسا رخ و : شج اق هن ات سل وغم «بول وا بولغم

۷۸ ۰ 
 «بولواهحوتم هبهبظعم هک هل ما كخ رهاش هدنند

 .ردشمامهلوا مولعم ینیدلوا هن هرکص

E 
 ندهاشنہش ندا ٽافو هدنرانایح

 كہلاراشم هاشدا «بولوا یدالوا رکا یه رکص

 دسعیو یتسیدنک «هلغملوا هدایز یتبم ه هجرت بحاص

 شتسپا كقا لرت هنسیدنک ینتخم هدنراتایحو «شعا
 هتحارساو قوذو لتشوک دجا هدا رش «هدهسا

 ندنسیدنک «هدلاح ینیدلوا بلا یلح بول وا لئام
 اشو تدالح كنب راترمضح و. نانلو كح وک

 «ندنغب دل وایم ولعم رلب رج ا رکنا راکیف ا ویتع

 ناظلسش «هٍلغل وا عنام هنس ولح ادا هدازمش ران ون

 بحاص .ردشل و ردقم ید وعق هب یامع تع كيلس

 هدنفلد ریتم ا و اوت وا و ام زا كنب رد هجرت

 ۳ راهظا E لاس ناطلس «بولل و

 غوا «هرکص ندکدتیا طبض ییهیسامآ با ید ونشخات

 ناطاس .یدیشع ا رومأم هنطیضكنهس و رب ینیدلا ءالع

 «دنب رز وا یا قوس ود را هب ی وطان 1 تاذلا لاس

 - دلوا شملکح هراغاط «هلکرت ییهیسامآ دجا هدارهش
 اشا دواد هنفلثرصتم هیسامآ ا ناطاس «ندنفب
 شقا تدوع كرهدیا افتک | هلبیعت یکی طصم هداز

 ۳م ۹۹ دجا هدا ریش ه رکص ندنل و ۱۳۹ كشف «هد هسی دآ

 دعف د یجکیا ماس ناطلس e لم ضط ییدیسامآ

 11 دجا هدازمش « كرهدا قوس EE قرەلوا

 راد لاحم را هدنګ رات ٩۳۹ و .شفلوا تفرکو دحا

 . ردشعا اقب

 ناطلس (لوا ناخ س ناطاس یزاغ)
 نیطالس «بول وا لغوا ات ناخ نع

 : دند نوا كنەاًمعماظع

 | دج
 E E ها راهم

 ند ردب هرزوا یدوع له تنطلس ردق هب هک هنن رلت

 ناطلس ه دنطب ج وان وا قیرش بسن «ندنغیدلاقهلغ وا

 «بوغوط هدنخ را ٩۹۸ .رول وا یببنم هبیزاغ نامع
 - ای ۱6 نی رزوا یلافو كنیردب «هدنس هنس ۱۲

 ۱ و «سولح هب یاٌمع ی «هدلاح یییدل وا هدنش

 ه دن ۱ ۱۰۲۲۱ ۰ رتص ندعطلتس یارحا هنس

 یدلاح ینیدلوا هاشداب ید رد نوا . ردش الاح را
 هنس ترد نوا «بودا سولح هدنشاپ ترد نوا

 دنیا ناماز ردد هتسح تاقاشا

 هبراسحم هلناربا ید ندفرط رب و هللا هک ندفرط رب
 یلوطات آ هدنننطاس نامز كنبرد یک ینیدلوا

 .ایقشالالج نالوا شا روهظ هدنف رطره كناتسب عو

Aیس روس  
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at: 7 
 د رلیغاب هجن یک یی غوا ردنلق و ىلغوا نعم ليس

۱ 
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 شیاساو تینما هدفرط ره قد هوا عقر یردوحو

 یاتس راج هب را نالیحآ ها ہک .ردشغلوا هداعا

 شا جورخ هل دصقم قمرات روق ندنلظ دب كراتالآ

 هب ( ییاقجوپ ) نالوا شعاط لارق ندنفرط راراجم و
 اقوئ «كلد راو ناتسرا بول وبع وقو تن اعا

 هنقر رف نددجک «هرزوا قلوا هدنس هاج تح كنه

 ها هل طم ارش عفا تیاغ هدنقح هياغع تلود و

 كتهدهاعم «هددسیا شلوا لصاح تیقفوم هندقع

 عفاد یخ د هدنقح هڪ هدعب «ندنغیدنل وا ربخات یدقع

 هدلاح ره .ردشفلوا اضما هلیسهوالع رادن ضعب

 .ردضشم وا طبض عالق هنو دازمسا نوغربسوا

 یازواج :كسابع هاش ها. بس هتسد راع نا را
 و یرادیشس ك رغ نالوا و قوس هفرطوا «بولوا

 تیبلاغ هبامع رکاسع هٍایتمه كناشا دارم یب وق نان

 رارب یرلقداوا شا طض درلیارا «قرهازق هم ات

 دقع رهدهاعم ییناش ك و «شغلوا دادرمسا ,ةدايز عم

 «نوحاینیدمروط هدن دیعسابع هاش هدهسیا شم وا

 هلا هلاغ و نیکد هنتنطلس رخاوا كېلاراشم هاشداپ
 هجن اهد هقشب نده رام كوي ییا و .ردشلساع وا
 لصاح تیقفوم هدنس هلج «بولوبعوقو ره راح

 ومو : ؛ شغل وا دادزرسا ید نادش و یالفا . ردشل وا

 نالوا شعا روهظ ه دغاط هرفو هدن رلغاط هيام كیهر

 - ربدصاج هلیتف رعم اشاب نالسرآ فرصتم هلاح رت ران ایصع

 هریکد ۳ | یسهدناموق كس ر دارم او نقاب

 دع سلپارطو دید-يت هطلام قره راقیچ اغ ود

 یتئافس جاقرب كنادعاو ؛شفلوا هيرب رابروز ضعب
 رویغو رب دم و لفاع لوا دچا ناطلس .ردشفلآ

 تاذلاب یتلود روما رارب هلت ابش «بولوا هاشدات ر

 هداعلا قوف هدلاج ر و الک و بانا و ؛یدردا هرادا

 لاک رب جد یدافقتعا و تناید .یدنا راو یباصا

 ¢ لا واقف وم هیاراعا هجن هدنیف رش نیم رح «بولوا

 ناز دل را هده انا رک ق وحر یو رهمطم هضور و

 ندنعماوح لزوک كاو دوی كا كنتخيا .ردشعا

 هبا ینیرش عماج دجا ناطلس یهدننادیم تا نالوا

 لح تراعو تک مو هسردم نالوا یاطوم

 . ایس و ریس ین وامه عبط . رد دنس ه ريخ تاسس وم

 ۱ لوو هب ردا هرک کیا «هلغل وا لئام جد هواو هتح

 دیدسورب ید هرک ربو هنرافرط لیا مور راسو
 RA اف ۲ 3 ا تاذ .یدرلشتنک ردق

 کرو یرع «هلغلوا ید یس ەر عش تعیبط «بولوا
 «یدراردا صلح ( یخ ) هدرعش .ردراو یراعثا

 را شان
 . ردلاد هنس ولح خ رات هل اسح دحا صاع و و

 . ردن وفدم هدنسهص وصح هب ر کهدن اوج قیمش عماج

 را تاطاش یا ناکا ناطلش)
 ناخ دجا ناطلس و لغوا كياخ میه

 كنەيامع ما طع نیطالس 1 بول وا یورو ال وا

 «بوغوط هدنرا ۱۰۵۲ .ردیسیح ر یرکب
 یردارب هدلاح ینیدل وا هدنشاب ۵۰ هدنحش را ۲

 ترد و «سولج هنیرزوا یناف و كنين ات ناهلس ناطاس
 هدنسهم ۱۱۰۰ هرکص ندکدروش تتطاس هتس

 د2ا

 رمت «هد هسی دنا هاشدا ر روریص . ردشٌها تا و

 هب قسوم و دیص .یدیا بضغلا عیمس و ا

 یس هنس یرلس ولح . یدا تزام هل نسحو لئام

 هن اشا نطصم ییر وک ںانلوب مظعا ردص

 تل ود رحم و 5 هب ره و ؛شقبک_هنسهب راجم

 تیقذ وم و یددسا شک بلاغ یساغود ةا

aلف هد دب راح جد اشا قط صم  

 د ۱۱۰6 رک نذق دلا ا یسوپگ

 دقع هحاصم هلیطس و كکتلفو هزنکنا

 . رد وفدم هدنس هب رب نایلس ناطلس ی ولاق

 ناطلس e یزاغ) | یا
 ال بولوا لغوا تعاو ناح دل ]

 .NGA > وا ا ك ماظع نبط

 ۰ ردشما وا

 یردارب .هدنسهنس ۱۱۱6 «پوغوط هدتخ را

 ۳۸۱ سوا کس ندی ا اک و
 هد ۱۱۳ «هرکنص ندک دروس ا هنس ۵

 . ردششا لاح را هدنشاب +3 هد ۱۱۶ و علف
 نایصع نالوا بحوم یتغارف كنفلس بقاعتم نسولح
 هی ر قح یرلن وب هدعب «هدهساشعا تاسام هنسابر |

 لکت كرلن و و
 اا قنو لو یی ی مظعا

 «كل راش ىجنكيأ نوا یلارق ج وسا ىتاعوقو مهم كا

 .ردص نالوا ش

 تتتنطلس نامز

 شد دا بصز A ,رزوا یف

 هب هيلع تلود «هنرزوا یشوا بولغم هب هيس ور

 . رد هب راعنانل وا هلیا هیسور هلیبس كنو و یا اجلا

 هدنفا رطا یرې (تور) هي اع ۱5 تسع هده رام و

 ریسا ی وزیپ ویب «بودبا مزېنم ًايلک ینیرکسع سور
 هلیسیاسد كنهن زق یسهجوز «نکیا هرزوا قعوط
 هلعفانم ضعب زج اشا دمت یبهطلاب نانا وب نادناموق
 نالوا شمک هلاو شا لوق نص «قرهنادلآ
 كل راش یی نوا ۵ دعب . ردشم راح اق تص رفرب هأب وا

 عوقو هلرلیلکیدنو .یدیشفلوا اضرا هک هلا لاح

۰ ۵ 



 ا
 «بولاق هدنف رط ران ام تلاع ید هدهب رام نالو

 اع نالوا 4ا ےہ «هددسا

Oییا و  

 هدد ودح نارا

 شل وا دادژنسا ه ر ود

 ؛شەامەلوا لصاح تیقف وم هدنابر

 . ردشا وا دقع هدهاعم لدار هلت) ود

 بول وا لئات هب اب رفظم قوحر هساعح 1 ٥ ید

 لیدرا کوا « زرت «ناوح « سيلف

 ۔ارا EE «هددسا شم اوا طبض دالب هذ او

 هدلاح ره . رد رلشعا دادزسا ی هروک ذم درب رلبت

 هل رفظه و تیقف وم یتنطاس لئاوا اما راشم هاس داد

 مظعا ردص یانع كل ود روما و دلعر «هد هسا شمک

 مهارا داماد ناتو
 «هلغل وا روب و قود ےس | اشا

 «نارہه

 مهاربا بولیفار هنن دن كنا

 رومایایل وا

 یلوا «ند رفدل وا

 «4غملوا اور تیکت راثآ ندفرط ره لد هایقفوم

 ولغ رب رهکی ناک هعوقو هدنح رات ۳ ۳ تیام

 شلاط هتهافس و قود لوتس

 .ازردارب «بولوا روبم هغارف .هنیرزوا ییایصعو

 دجا ناطاس .ردشتاسولح لوا دوم ناطلس یسهد

 . ردن وفدم هدنس هب ر ناطلسهدلاو هدنس وړق هڪ کا ٿلا

 كنهنامع ةاع تلود ( بس رجوی و

 لا ایل وا ندا ر 1 E دا
 E AE gS تورا نرو
 كر هوا رهظم ههبذح «هدلاح ینیدلوا بوسنم

 رب هدنن رق راصعقا «كرهلک هیلوطاتآ «هلراپدو راد
 یباح .ردرورشمینامارکو بقانم . ردشعانط و هدلحم
 هدروک ذم لح یربت .یدیا یصاعم هللا یو شاتکب

 : ردماتا هاکترابز

 ۔ارعش یرود ناهلس ناطاس ینوناق |
 یتیدلوا یللوباتسا تولوا ندنس ]

 اب ا یسلاو تكنا روا نگاره لک هریصم هه دلاخ

 دا

 فی حر لغ وا كمال ا راشم ارخ ومو

 هدب رلګ رات ۹۷ ؟

 ا سا هاش

 «بودیک 4-ٌسدق هدي عم ك شو

 N هدیه و هیضار م ولع

 لناربا اع رد . رد راو جد یافیلات چاقر «بولوا

 5 رد دن راعسا لج تل وش

 از تاف و هداروا

 مصاعب لد تتسدزا دوخ یاجزا هتفر

 لد روا تسدب مک اچ هنیس رب هل تسد

 ناطلس یخدوب ( -- هدازساطیق) | ۱
 i ی 7 ناخ نایلس ۱

 وا شغل و یکب قاج یردب ید N 3 یک یخ

 رذد راج لا مور < یییما هب را رادناود

 یکیدربس وک «ب وا وا ی راد زيود رب راد تاو ی راد

 ¢ رش

YA 

A TA FATT 

E 
 وا فیلکت یکلکب قاس هنرزوا تفادص و تمدخ
 انب هدیوک هنروآ «كرهدبا رایتخا ىلع «هدهسیا شغل
 .ایدا كننامزو ؛ شملکج هیلایر لزوک ینیدلوا شا

 لاحت را هدنح را ٩٩۲ «بولوا تبعصمه رلیس
 : ردندن راعشا هلج تب وش

 لیصاح رسارس مدتیا تشک ییایئد نهرخ

 همدنک مدمهلوو صلسخ هناد رب بوارآ

 دشا

 «بولوا ندنسایدا ناتس دنه (--الم) ۱ دعا

 یضاق هرزوا قنح بهذم هد دنس یردن

 یرادکح هد .یدیشقا عیشت یسیدنک «نکیا
 هل رما كنو «كرهدبا باستا ههاش رک | روهشم

 ؛شمالشاب هغم زاب ی وع خیرارب هلی اونع « قلا را «

 كليا کاح یناعوقو نالوا لدهننامز كاخ ریکنحو

 ۔ال هدنح رات ۹٩۹٩ :هرکص ندکد رتب ینیدلج ییا

 نا اا را دعا تافو الوتفم هدروه
 - هجرت بحاص .ردشفلوا لاکا ندنفرط (ثيپ رفعج
 .ردراو اهد قول ات رب هلساونع « ةايحا دصالخ » كن

 ك وی و هدنس ع لامعش كناتسدنه

 ده رایسا تموکح هک «رد رهش

 یابع مويا «بولوا ین كنتلود تارحوک هدننامز

 ۷۱ كنب نفروک (یابک) .ردنزکرم كناول رب هدنتلایا

 هدنلا مش هزندولیک ٤٨٤ كنابم و هدنلاش هزتهولیک

Êهیهالتسا تموکح ؛بولوا عقاو هدعقوم رب  

 د ایا دمج ۱

 هل رارا زاب و وشراچ و ند رار مش كوي كا كدنه هدننامز

 ۲ .یدبا روپش هل راآ راسو دجاسمو عماوجو
 تا ف کک ا لودعقاو تارا .یر ندتقو
 ۱۱۷ ۰۰۰ هی « هدهسا شا قد ٍلیخ ندنسما

 طا هل | روس .رد رهش ر هان ۳ حماج ریلاها

 نیز وقط .ردراو یسویفق ۲ بول وا

 ندنف رط هاشدجا ندن رادیکح تا رج وک هدر هه ن رق

 ‹« طبض ندنفرط هاش رک ا هدعب e ا
 هنيا د راریلکنا

 عقاو A «ب ون وط 94 هب ید مه رکص ندکدک

 ي را کرار نالوا
 ۱ ا ا دو نالوا شاشا
 هدنراراوح نی وزق یرکید و رواسي یر هلم ا و
 .یدا راو ید هرق لوس کیا هلیتفو

 ییا ندم السا خیاشم

 -اص» ] . ردیمسا كناذ

 [ .تعجارم هنن هدام « هداز ینایرع » و « هداز ځ

 ۱ هناز یدنفا رب وا )

 ا ناخ قیطصم لناعطلش

 ی تشش وا قاطا 2 ود لھد و

 ۱ یدنفا دعسا دما

 ۱ یدنفا دما
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 یرود رکب وبا یلەریت «بولوا ندنرلمالسالا مش

 ا منک «بوغ وط هدنح رات ۱۲ ۰ ۷ . ردیلغ وا كنم دنفا

 ؛شلوا داماد هبیدنفا دوس مالسالا مش هدنشاي
 «یسالمهکم هد ۵۳ ءسصع هد 6۸ .هطلغ هد۱۱ ٤ و

 هد 1٩ و یوطا آ هد 6 «یسیضاق لوب اتسا هد ۷

 .یدیشلوا یرکسعیضاق لیا مور
 .ه رکصیآ کس «قرهنل وا عیفرب هتکشم دنسم هدن رفص

 1 عاونا هن «هدهسیا شل وا لزع ات هنن واخر

 . ردشع |تاف و هدنخح را ۱۱۸۱ «قرهلوا لئات هماعنا و

 .یدا تاذ رب نسج و ا هم ولع ضعي

 E lL اما و |

 یسەنس ۱۲۱۷ ۵

 هنن را هدام « هداز یتفع و هداز

 [ .هلرویب تعجارم

 هنسءدام « یرا ریما »] ۱ یراخش دما
 [.هل رویب تجارم ۰

 تعجارم هتسهدام « یودب »]
 [ . هل روپ
 دنسهدام ( هداز ن کد ود

 | یودب دما

 ك دما
Eهل روم  | 

 یرود نایلس ناطلس HC دمج اإ

 دا بول وا ندنسا

 ECE هدیهاشداب تیعم كب دم یجب اشن

 «بولوا ندنایرا لضفو لك .ىدشملوا ديهش هدنسهرص
 : ردندهلج وا تان کا 4 وش .ردراو ىسەقىار راعشا

 هتنع و الر مدشود هل راب قیشع درد

 هو مط هم رام هکاب

 4هتنح تعانق زعا نالوا رادید بلا

 ا الا یبا نب بس شع اا ی
 .دنکحو بط كرک .بولوا ندمالسا یامح و ایطا
 . ید ای حاص یلوط د هدهیند مولع ر راسو هقف رکو

 هدارواو 9 ھتضوم .بولوا ند س راف لصانع

 ینلغوا رب شلسک یدیما ندنفرط ابطا كنەلودلارصأت
 .اسحاو تامارک | عاوا بول و ت رپش .هلکعا ا

 -ارب هلسی ردن ییهیکحو هیبط مولعو ؛شلوا لئان هتان
 ۳۶۰ . ردشمزاب راباتک یخ «بوالشاب هناقیلأت رب

 هحورت ییافینصد .ردشعا تافو هحوه رکص ندنخح رات

 ««ناویط |باتک» ««ةد رقلاهب ودالا باتک» ود

 | ةبصحملاو ىردجملاف باتک» 6 یهلالا لای باتک »
 «امعناوادموماسربلاو ماسسل اف باتک» ««ءاقیملاو

 -انلا هیودالاو هاوادمو هفانصاو ما وقلا 1 باتک»

YAY ad 
 ادهئاوادمو قبلاو صربلا ىف باتک» <« هنم ةعف «4

 » ع رصلایف باتک» رکید « عرصلا ف باتک «<

 » مدلا روهظ یف باشک» «« ءاقستسالاق باتک «.
 ةيودالا بيكر یف باتک» «« ایل ولالا ف باتک» ««

 «یذتغلاو ىذاغلاباتك» ««ةظقيلاو مونلاف ةلاقم» |
 تایل ا ںاتکح رش» «ابناوادمو ةدعملا ضامماباتک»

 .رد وغم و لوبقم هلیسهدایز یران آ ٌهفاک .« سونیلاب

 عرشم» یواحیرایراهج r بقاسو (ملس) شد | رکی یا نی جا
 لو خدا . ردیبحاص كناتک لناونع « بقاشا

 مان »]| شورت رکب یا دما

 1 هل روي تعحارم هو وه

 نتف | لاجرلا ییا نب دما دلا ا س)
 نع «بولوا ندنسال ربهاشم یر و یح رب

 هدننامز كمساق نن لیعاسا هننالع لکوتم ندنساما

 «بول وا تاذ ر یاشو بیدا . یدا یمطح اعنص

 لا كننافیلأت . رد راو یراعشا قو رو قلا جاقرب
 شمزاب هلیاونع « روحاا عمو رودبلا علطم 9 ى

 رثا رب بکر م نددلج ۷ هک «ردیخ رات نم ینیدلوا
 نالوا شا روهظ هد هر وک ذم هعط «بولوا لیلح

 ۰4۲ رب كريهاشمو الع ةفاك

 :ردشخا تاقو هدنګ رات

 یحزوقط كسلدنا
 ریهاشم یرعه نرق

 .ردروېشم هاکغد (فوژخ نا) بول وا ندنسا رعش

 . ردشفل وا عبط هدنوریب (ربخا «بولوا یناوید بترم

 ۶ نالوا شرو | E د ل فاو ا

 -ایح تنسح یرد «بولوا یربخا كنکو لم صفح

 - روس تموعح تدم ییخ ر «هلا طبض یکم هدنن

 ساقلا یبا ن دما

 رحم اشا لع كسنوت هدنح را ٩۷۷ «هرکص ندکد |
 -افو «بوحاق هنسهطا الس نی رزوا یطبض هلیتف

 هسنوت یسهزانحو «شخا تساقا هدنرهش جم اب هد
 . ردشعل وا لس

 خب ( س سابعلاونا) 6
 5 ندنک وام ۳9۹ ۱ ی یا u دما

 «بولوا یدهع یوو ىلغوا كوي كنايحم وا ركب
 هد (دب رطادالب) یسیدنک هدننافوكنب ردن هدنخح رات ۷

 صفح وبا یردارب هلیش وشت تلنیک | رفا نا «هلغمل وب



0 
 و دل آ رخ هجرت بحاصو ؛ششل وا تعب هر

O:هددسا شا طہض یکلع » Eرارف  

 -زمساییکلم «بودا تد وع صفح وا نالوا شخ

 . ردشعا لتف یدجاو «داد

 تولواند هکلام ءامقف | ك

 a 3 | سلردا نب دما
 .ردشعا تافو هدنح را ۰۸6 .ردیبح

۱ 

 3 ردن نیمه ریهاشم

eس ) 

 0 ناتسا ماس لنعمسا 271 دما

 كنک وام e a هدن رلفر طظ ملا ءارو

 كليععسا یر E راب ۲۹ 0 بول وا ۳

 قثاو ندهیسابع یافلخ

 شماشای هدننامز كلاب

 ترد al هس شا و شا سواح هن رز وا ییافو

 دیک هیات ۳ د رکصت دک در ورنا تم وکح یآ

 .ردشفل وا لتق ندنف رط یسهمدخ

 9 را و

 هاشدا بول وا یر زو تا د و ا

 نلخو لغوا كل اراشم

 .ردشع ا تافو هدنح را 2 و شل و هدنن رازو

 ید كد وو ناطاس تالوا

 | لبنح i دما

 وا ی ور یردب بول وا یر كندعب را ها نالوا

 «شلک هدادغن «قرهل وا لماح یسدلاو «هدلاح ینیدل

 هدورم . ردشغوط هددادخ هدنح را ۱ 6 کو

 .رد ورم جد ینیدل وا شل نکیا هده «بوغوط

 ماش هنیدم کم هرکص ندک دا لاک و لیصح

 (هلتحایس هرلفرط رباسو هریزج «هفو
 ثیداحا عاقمسا ندنیندم و ةاور ربهاشم كننامز

 34 ی هل ادبع وا ماما)

 به ذم ناجا (ییاییش ده

 6 ۵ صص) < نه

 ناو یوغب «یراجحم “لسم ندنسیدنکو ؛ شا ةةرش

 رباد هنیفانم . رد رلشعا تیاور ریهاشم یک ایدلا یا

 یزوج ناو قهب «بولیزاب ر ا روس فلت
 زان دلح,ك وب رر زا هاب هجرت كالبنح ن دجا

 وا ندنسهذءالنو ندنناها كنيعفاش ماما

 ماما

 1 راد ام
 .یدیا ید رف كنامز هدهقنو ثیدح بول

 ندنلاقتنا هرصم كنيعذاش ماماو ندنلاح را كفس و وا
 اا هیقفکك وب ندنجر بحانص هددادق مریض
 تاتکرب هلیاونع «دنسلا » هدشب دح مع .یدیشمالاق

 كثدح بتک نالیزای ردق هتقو وا هک هردشم زاب

 توعد هرزواقلوا لئاق ه ارق قاخ . ردیلک او رکا

VAA ا 
 ا 0 ا رارصا هدعاتتما «قرنلوا
 هدنح رات ۱۳:۱ .یدیشعفل وا ساحو بر هدنح ر

 كکر اك ناسکس هدنس زانح ؛پودا تاذو هد داد

 یساوقتو عرو .ردیورم ینیدنلوب نیداق كيب شقلآو
 هن اذ وب لبنح به ذم .یدبا بساتتم هلاکو ۲۶ جد

 . ردب وسنم

 لآ و نشست لودر لهس نب r E E دما نالوایربشا كناربا ك ولم را
 .دح لیح هب هیاماس تلود «بوا وا ندا ر ناماس

 هدن رلادتبا یرعه نرف یخ د رد «ه رکص ندکدتا راتم
 ناو وحو رواسب ‹كرەدىا نایصع هدجا ن یصن

 كلام دجا ن سصذ «هددسا شا طض یرلف رط

 :ردشلوا قوم هنن داد بسا كيهرو دم

 اےس س ۳ | ۱ 6 ۰

 e OED راس ن دما

 داد هدلاح یییدل وا لناسارخ «بول وا ند هیعفاس

 ضع و «هدافتساو هداقا «ك رهدیا دور و هماشو رصد و

 (ورم) ینورعم لا كنیراثآ .رددعا فیلات راباشك

 ۱۱۸۵ کو لا ر 3 هتنراببخا ترش
 . ردشعا تا و هدنح ران

۱ 
 هدهقلام هدن رخا وا ی رعه نرو ید بول وا نداد

 نا نیدلاناسل روہشم .ردشا تشن هدارواو دلوت
 کو .ردشا نیودن و عج ییراعشا كنو بیطح

 «ردراو یسهماننزاجارب هدنساب تكننا ود ك ی زاحا

 4 رد ۶ 6 یری رحم ځیرا هک

 مس سا | نولوط نب دما
 كدادغب ةفيلخ . ردیسیح رب كنسارما نول وط ینب نالوا
 BL (غرغط)و ندکرت دالوا نانل وب هدنتم دخ

 -قوف . ردش۶# وط هدارماس هدنخح رات ۲۱۳۰۱ تولوا

 ین اقیلد رب شمر وکه ی رت هعدلواو روسح و کذ هداعلا
 داماد ه(یکرت روحام) نالوا یسر كکارتا «هلغلوا
 و و تم هفت .یدیشلوا
 مدآ رب ثكحهدیا تیبا هنسدنک هدهرهاق «دحل وا

 .یدیشم ر وک بسانم هشياوب ییهجر بحاص بوارآ

 لخادهصم نول وط ن دجا هدنګ رات ۲ ۵ ء ھهج و و

 ۶ ۰ هفلخ اكا هرکص هنسرب «نردشلوا
 او مصم روحام یردب ناق كنهجرت بحاصو «لتق
 هنولوط نیا هدنګ را ۲۰۷ یلغفلوا بصن هنکلیل

 0 یسدنکهلهح وو و : نم وا هلاحا یبه رادا ل سود نوش

 ءاهتفو ندنی دخ ریهاشم



a 
 ۔هرهاأق ‹«قرەنالشاب هكا توقو ذوق ن

 | هلا عماج كو ير نالوا دوجوم مويلا هدنج راخ كن
 دعب .ردشعا ان هنا دمخ لم# وو یار یر و
 هک اطنا «صج «قشعد كرءدیا رکسع قوس هماش

 از هنسهرادا هک یناهح الو 2

 -رعم ( ول ول) اک نالوا شا نایصع
 هلیسب دنکه دنګ را ۲ ۱۲ .ردشعا هداعا هتعاطا هلیتف

 دفیلخ «بودا روهظ ترفانم هدنسهرآ قفوم هفیلخ

 ا كا لرع ییسب دنک  Oنول وط نا

 شا رادتنمو رادفرط هنب دنک هلا ایاده ییارما فک

 ؛شمهقالوبق یتیرب هسیک میه ندرلنو «ندنغیدل وا

 -رت بحاص هلرکسع رب یلتیلک ییاغب نب یسوم هفیلخو
 ردق هب هق ر هدوا هددسا شم ردن وک یشراق هب هج

 .یدیشم همهدا تراسح هغمراو هب یرلیا «ںودیک

 تاکرادنو تاماکعسا نول وط نا هش رزوا كن وب

 یردب ناق هدهمصو .یدیشمریو توق هنسهیرح

 هدن رلفرط ماش یلغوا «بودبا تافو ید روجام
 ات ۲۱۵ نولوط نا «لغلوا شلوا فلخ هنسیدنک
 یدنک هلیساضر كنم ردارب ناق ید ییرلاروا هدنخ ر
 هدا غالبا هک زویکیا ینیرکسعو ؛شلآ هتسهرادا

 ردها لس تلوت ر لقتسم انداع «كر :: ۲۱۹

 ول ول یسهلوک نانلو یلاو هدبلحو صج هدنح را
 نا «هلکشیا نایصع هیات هربا اب هلدادغب ةفيلخ

 ٤کا ف رطرب یهناغ ‹«كرەدىا قوس رکشغ نول وط

 ی کسع كن هفیلحخ هل رکسع یدنک ید هدهکمو

 فعل وا شعارف ی يبل اغ هد هب راجح 4 نالوا عقاو و دنس

 هنمان یسابع ةفیلخ ندکلاع نالوا هدنسهرادا تحس
 هدرانم هفیلخ ندفرط یرب و :شقنا عفر ییهبطخ

 .یدیا شتیا ۳۷۰ ما یسعوقوا تنعل هئولوط نا

1 

| 
۰ 

 .ردن دنسهبلط ةلج

 هطابضناو تعاطا تح ییرافرط (سیس) صیصمو
 هدنندوع هرصم «هلغْعل هتسحخ هداروا ؛بودیک هغملآ

 هدنشاب ۵۰ هدننافو .ردشعیا تافو هدهروک ذم هنس

 الع بیګ .ردشف روس تموکح هنس «بولوا

 قمه دارم و تاربخو یرلناسحا ها رقف ءبولوا

 «بولوا هدشتسن وا ځد یکلزیر وخ ءهدهسدیا قوح

 یددع ك رلن دی ثاف و ه دنسگ هل رلنانلوا لتف هاما

 دلو و سابلاو ا) ۱

 ابطا رهام( یحوح بل 9 ن
 كن (یدنک) رومشم مکح ؛بولوا ندمالسا یاکحو

 «یک ینیدلوا رهام هدننکحو بط

۷۸۹ E 
 هيلقع مولع راسو موجو تئیهو هیضایر مولع

 تن

 ندهیسابع یافلخ

 و یحاص یلوط دب خد هدنایداو ثیدح هللا

 . یدیا تاذ ر وک هردان و ناسللا

 «بولوا ییرمو مد هدمبو یلعم كهللاپ دضتعم
 ناینلی وس E «هلغمل وا بلاغ هنلقع ی قحاآ

 هدنخ رات ۲۸۱ نوهتیدتبا اشفا یرارسا شمب

NS SDS 
 نالوا روهه ریطنت یزبفد و «نویتسا نیر فد ر

 ےک سم 5 دفیلخ هک هاب وش

 «هلکیا جرد ییمسا ید كنهجر بحاص مدآ

 6 .یدیشمربو سما هنلتت نزسقلوا هدنقرف هفیلخ

 ییوغاسا نافک رز صبح

 «« ساب روغیطاق باک راصتخ۱» «« سو روف رفل

 انا باتک راصتخا» ۰6 ساینع رب باتک راصتخا »

 «« دیالا اقیط ولالا باتک راصتخا» 6 ا

 دیس ا هعانصو شاشغالا تاكد ۰« فلا ناك 3
 « رغصلا ةبسملاو ةعانصلا شغ 7 >

 «« ىهآلملاو وهللاباتک » > سوفنلا هه زب باتک »

 ««م وجا دعانص ىلا لخدلا» ««ریغصلاهسایسا|یاتک»

 «« ریغصلا نیس ولابانک » «« ريكلا قیسولاباتک »

 ف قیطامرالا باتك» <« كلاملاو كلاسلا باتک»
 هدعانص ىلا لخدملا» ۸« ةلباشلاو ريجلاو دادعالا

 ایخاو دادغ لئاصف» « لئاساباتک » « بطلا

 : «كوللا همدخ و رفاسلاداز» « طلا » « اهر

 ۶ع یا لخدلا» 6 ك وللا بدا تاک ر هل اقم »

 د هلاسر» ۰« هسلاحاو ءاسلطاباتک 6 قیسولا

 I هحورب ییافیل

 شثلاو قملاق ةلاقم » « هرق نن تبا باوج

 فارط و نکلاسلا ق هلاسر» .« فکلاو

 هلاسر » « لابطا دعفنم باتک » 6 مهد اقتعا

 نا. باک » .« نشیاصلا هاذم فصو ق

 SN و کر ھم ال عادالا لاح ف تاعدبلا

 «« لقعلا ف بانک » <« ايو راو مونلا ةيهام ن باتک »

 ااص و ف باتک » «« ىلاعت هللا ةيادحو ىف باتک »

 ۰« طارق ظافلا ف باتک » 4 « ساروغ اوف

 «« زوعتلا مایا درب ین باتک » « قشعلا ف باتک »

 < لأفلا ف باتک » ««بابضلا نوک ق ناتک»

 بدا ف باتک » <« ةيلاعلا جم رطشلا ف باتک »

 ع نب قرفلا ف باتک » << دضتعلا لا سفللا

 ف باتک » 06 ءافیئسالا تاک » <« قطا لاو برعلا

 للا ق سونیلاج لع درلا باتک » .« ولا ثادحا

 ف ةلاسر » .« ةباوت نأ ىلا ةلاسر » <« لوالا

 ىف بانک » «« كلذ ريغ و رعشال هدوسلا تایاضلا

 قالخاف باتکد (« هل دیاهز الام یا مسقنپ ها نا



ia) 
 نناوقلا ىف باتک» «« ناسنالا ةرمس » «« سفنلا

 BAR E Ea لوالا هماعلا
 اقیطسفوس بات.ک راصتخا» «« سيلا وطسرا

 . « نایقلا باتک » «« سیلا و طسرال

 رخ نالت شب تفاو a ا

AEندنسالع یرود ینا ناخ  
 «كرهلک هنداعسرد دلع د لصا نع «بولوا

 ؛شلوا رهظم هنافتلاو شزاو كيلاراشم هاشدا

 هدلویناتسا هرکص ندقدنلوا نییعت هرلکلسردم ضم و

 .یدیا تاذ رب اصو لضافو ماع .ردشعا تافو
 كنینازاتفنو هنناتک « بللا حرش » كہللادبع ديس

 رلهیشاح هنب رافیلأت مات «عیولن» و «دافعلا ح رش»

 . ردشم زاد

 هاشم (یایفصا بس کی

 را را 1 ارز
 درواس و یاماو یسهمالع كنتقو .ردرووشم هلیبقل

 یر ورم لا

 هد ۲۸ .ردرتا لناونع « لس خويش باتک »

 .ردشا تافو

 . رد راو یافیلأت دادیم «بولوا دج

 END gE) نیسحا وا)

 «بول وا ندایدا ربهاشم

 فاما تقیامنرز هدا صو صخلا ىلع و هداتش مولع

 نام زلا 2 ها یر رح یحاص تامافم ۰ یدا

 س و ر دن هدیادمه .رلیدنا ندننادر ات لج یادم

 ۔اونع « لمح ۱» هدتغل ۳ . یدا لوغشم ها هدافأ و

 ا « ءاہقفلا هيلح » و یربتعم را رب هلی
 یسهشار راعشا قوحر و یرات ۲ ضع ردد هل اتک

 دعو وش .ردشخا تاق و هدنخح رات ۳۹٩ ۰ . رد راو

 رد رانا هل
 "الف حاق تتنک اذا
 مرقم فلک اهب تڏا و

 هصوت ال و "ایکح لسراف
 مهردسلا وه مکشا كاذ و

lee |یرعه نرق یحدرد ۰  
 - وا ندنسالع لئاوا | نالض J ۱ هد س دم

 4 س هع ندنفرط اب ردتقم یسابع هفيلخ «بول

 ( را والسا ینعب

 | سراف نب دجا

 , ) هبلاقص نانلوب هدنسوزرآ ادتها رارب

 هد هر راک

 .ردنتمزاب ًالصفم یلاوحا كنيلامش كلام راس و

 هداع قراخ ق۲ بولوا رورشم همانتحایس وب
 , رد ولم هلیش رعت لاوجا

۷۹۰ 

 | هیسورو یتتحایس و و ؛ش
 . ردشت |سولح ه دنح رات VV۲ 9 ندنک و لم

۳ 
 هاشم (ینادمه دج ۰ ۰ و

 1 ول 8 و ۳ ۱ هبقف ن دما
 ۔اص و هننا ونع كانکوب . ردشم زاب باتک رب هدنف ول

 یددس دمهنل وا سزنسد هننافو و تدالو را تای

 حج راخ ندددص و «ثح ندررهش كوي کلات هدنانک

 « نونظلا فذک » ین دل وا شا حج رد داوم ضع

 ٽوقاب اذه عم .رویلیشالک ۲ ندنسهدافا كنبحاص

 بحاص هدنرارب ضعب ك « نادلبلا معجم » یوج

 .روبدنا داپشتسا كنهجرت

 | نانرف تک نر دما
 ندنسا رعش ریهاشم كسل دنا ۱ تا

 هدنح رات A بو وا

 :ردندن راعشا هلج تب ییا ر وش

 ام « ییاغرف »

 ت تعحا یه هنس هد

 110 تاف و

 اشرلا اذه مسا ها وه یف یلسا

 اشینم اهب بیصی ةلقم هل لا نغ

 1 داک ن دما

 هاب رلناوسنع « رودلا لع روکلا » و « دالا ىلع

 . یدمهنل وا سزسد هنناف و جرات . رد راو یییلات کیا

 دینح ( سد و ا) ۰

 اعا كن رو | یر رح دم نب دما
 .ردشعا تافو ه دز را SNS «بولوا ندش

 ۱۱ | ظعاو دم نب دم ا
 هل راهبطخو ظعوو هلیدا و لع «بولوا ندنسابدا
 هرصم هدعب «بولوا لەيملشا لصا نع .ردروپشم

 . ردشم | تافو هداروا ه دن رات ۱۸۶ و تره

 : ردندن راعشا هلج هعطق وش

 ریهاشم موو تيه

 ا

 ه ریمی اذ نم هب وب تنا نم
 هردکد ۳۹ نم هل توفص نم و

 یناغشت نوکلا حالم كنع ناهیه

 سیعلاو 1 الا ۱ ( ۰ + ۰
 10 یا و ۱ سو رص سم ) ۸ دما

(élصفح ی نالوا شه روس تموکح هدسن ون  

 كتتلود صفح ین ءهغلوا رادکح 9 می و لقاع

 ا تم نکلام فارطا «كرهدیا ددح یتتکوش |



cl Ta 
 ۔ وک هللا ینیرم ملاس وبا ہدناسلت ؛شال ہدایقنا و

 .نالوا شلوا طلسم هلا اغود ههدېم و ؛شعشیر

 كلەنس ۲۶ .ردشعا مره یرازسنارف هلرازبونح

 . ردشعا تافو هدنح رات ۷۹5 ءهرکس ندتتطلس

 5 ی ۰ ۰ ۰

 ۱ ۱ اد دما
 یب دروس س ی

 - " ٤٤۲ و ؛شمکع هرادتقا عقوم هدننافو كد و

 فرش یحاصلصوم «هرکص ندکد روس مکح ك دهنر

 سادرم ىب «هلكمتا طبض ىلح شیرق نب لسم نیدلا
 .ردشملوا ضرقنم لود

 نرق يحدرد

 لئاوا یره ۱ یار رو رو
 لئا هنآرق قلخ «بولوا نک و الع ربهاشم
 هفیلخ نالوا هدرکف و «هلغفل و هدنیلع كب 2 رلنالوا

 هدهیایصع تاششت ضعب و هدناهوفنیث راقهبللاب قثا و

 -وا بلص و لتق هدنم را ۲۳۱ «ندنغیدلوا شغل و

 هنخ را ۲۳۷ ینعب هنتفالخ كلک وتم یسهحو ؛شغل

 ندناضق هباعع تلود 8
 ى ۱ ی 3 ته را

 ضع ا ههقف .یدیا یحاص لوط د هدناب داو دقو

 .ردراو یسهییع راعشا و لئاسر متاط رب و ینافیلات
 .ردشتا تافو هدنخح را ۹

 یح ن دما
 ار هنسهدام « یرذالب »] ۱

 8 هل ر ويب تعج

 دمج ا شم زاب هدنح رات ۱۰۰۸
 |فس و نب «لودلا رابخا » نالوا

 . ردیبحاص كح را ىلناونع

 بس عرش یلسغوا ی زای) ۵ زاحس دما
 یرود ۳ ناخدارم ناطاس

 ی زاب یا « "دیدم » روهشم «بولوا ندنخم اشم
 یردارب ید و . رد ردارب كنیدنفا دم جشس یلغوا

 «دب دمع . ردهداروایدقمو «یدا میقم ہدیل وبیلک یک

 رب هلیناونع « نیقشاعلاراونا » هدنزرط
 4 ع وبطم هک

 «رد راو یرتا

۷۹ 

 زواح ییدح «بودا هل ام زآ رب ی لس لامعتسا ۱

 ندقرلو E تر «هلتلح ر ها یدلاح

 . ردشعا طبض دالب و عالق هجن ءكر

0 
 باسا هناعهاش در رک هدایآ نابصهاش «هرکص
 رد دن راعشا لح توب وس .یدیشعا

 اههلال هاکرعم مسن شبنج زا

 اه هل ایپ ناتسوچ دندز رکد کی رب

 یارزو ریهاشم ( ( بس كدک ) اشا دما

 تعا ت رذو ند هيلع تلود

 وبا .یدا تاذرب فرصت هل رمب دن و لقعو تراسح و

 هدنتنطاسنامز كنب راتیض> یناتناخ دمع ناطلس متفلا
 یمطع

 7 نکیاندن دا رفا ی-هص ز ناش اک هدنغاح وا یرهکی

 . ردشعا زارحا یییدنسم ترادص هس ترد

 هدعب و كليكب راكب هلیعد راي یرادتقاو تعاجش درج
 كهاشدا ترضحو ؛ شلوآ لئات 4 ترازو

 و یرادرس هدنابرام رثکا «بولوا یت

 یتیرلاغوآ نامرق .یدیا شمل
 نو زبرط «یک یتییدل وا شا ب یا راو هکفلسو

 افلا روظنم

 «مزهنمو ب وغم یک

 .یدیشش وا هدافتسا یلک ندنتعاص و ريب دن یخ دهدن رفس

 تدم «قردن وا عیفرت هب رادص دنسم هدنګ را ۸

Eنکیک ۳۰  E SERS 
 ناتسکرجو ییهنک نانلو هدنلا لرازیونحو «بوقیح

 نیراصح وکنمو ییلحاوس قازآ نوت گدهنیدودح

 ج

 .ردشلوا قفوم هعیس وت

 لیخ یهیامص كلام ندنهح وا .كرءهدا طیضو

 N هدنحم رات ۲

 «هرزوا كمما طبض ( یار یتعی ) نس هب ردنکسا

 هد ندنناکما مدع كنو «یردنلوا نییعت رادرس

 راذرذعم ییدتا نایمرد .هدهسیا شش و هد راذتعا

 بحاص «هلغمالوا ع ومص و لوبقم هدند زن رویغ هاشدات

 ییعی ) هدنس هعلف نسکز اغ و و «لزع ندنرادص هجر

 رخ وب قحمآ .ردشفلوا سح (هدنراصح یلوطا آ
 ینیدل وا رحل منتم ۳ قلءهراوا تك هجلف تارب

 كناشاد دجا هداز كس ره «هلغل وا ی ولعم تهاش دات

 -وا هلی روص قله را «قرهللوا صیلخم «هلیتعافش

 هالا تع ع هفرطواو ؛شلوا رومأم هنحتف كني ول

AA“هدا رات  

 نوح ا كىرەت یس ولج كن رلث رطح یا دب زاب ناطلس

 «ناوهعف د توسان اغ مح ناطاس دردک هنداعسرد

 عقاوو ؛شمک هد نیعم «هدنعوقو یهاشداپ تمرع
 «هد هسا شمزاس وک ترعغ هداعلاقوف هدنابراخم نالوا

 هلکعا توعد ییهاشدا راربغا «ندنکیدتا



a 
  ۸۷۱۳۷وا مادعا هدماج هد هب ردا هدنح را

 لدک ) .ردراو یاج ر هدلوباتساو یاری ضه

  (ll.ردشفل وا هيمس هلیمات كن وب یسهلحم

 یارزورراکا ( هدازكس ره) اا ا

 ناطق «بوا واند هيلع تل ود ٩

 ٹردهدنرلنامز ناخ مل ناطاس زوایو یو ناخ دی زاب

 هنس ید ع ومحما ثیحنمو «شلوا مظعاردص هعفد

 «ب ول وا یلکس ره لصانع . ردشعا زارحا یدنسم و

 حفلاوبا «قرهل وا فرشم هلمالسا فرش هدن ابش دهع

 صاصتخاو املا هنس هبتع كنب رلتضح ىلا دمت ناطاس

 رلکب لوطا آ هدنلاح را كملاراشم هاشداب .یدیشعا

 هروهظ هدنسولج لئاوا كدب زاب ناطلس .یدیا یسیکب
 «ندنکیدل روک یتمدخ و ترعغ هداعلاقوف هدلئا وغ ناک

 سصم هدف رات ٩۰۹ -یدشلوا لتا هنفرش ترهاصم

 هدد راع نالیحا هلبا (یابتیق) ندنسهسکارح كولم

 تواحر هنسهب وعو تیعم «قروهل روپ نییعت رادرس

 يلق ةثف رب ندنتعاجشو تربغ لاک «هلغلوا یراط

 هرکصندقدلوا ح ورم «قردلییآ هادم تاذلاب هلبا
 رد «بول و صالخ هنس یسنرا ۰ یدیشعت ود ریسا

 و هنس رب هل زارحا یترادص دنسم هدندورو هنداعس

 قانادویف «قرهنلوا لزع .هرکص ندقدلاق هددنسم
 . ردشلوا رومأم هنهف یم ها کهدهروم هلیاونع
 چ یکلامو عالف هجن رب هلتیقفوم لاک هدرلفرط وا

 هت رادص دنسم اينا هدنخ رات ٩۰٩ «هرکص ندکد تیا

 ندکدتسا زارحا یاتم و هنس حوا «قرهنلوا عیفرب

 هنماقم قلناد وقف هنو لزرع هدنګ را دار هه رکص

 قرهلوا هثلا هعفد هدنح را ٩۱۷ .ردشفل وا بصن

 رخاوا كناخ دزپاب ناطلس هدهسیا شمک هنرادص

 ۔اےغوا هلا هیلخاد لئاوغ «هلغلوا یرود یتنطلس

 ندنشیدلوا شلوا یراطفعض هننوق كتلود «ییرالیش
 ثاکرح تبویهلوا 8 هتمدح هن وکر هعود وب

 یعانوقندنفرط رلی رج
 ربا .قاتشلوا رویم ا ا یسیدنکو ؟شفلوا ای

 «هلک ماس واج یرلتمضح لوا ماس ناطلس هنس ی

 دسم «هرزوا قلوا هعف د یخ درد هجرت بحا ص

 کی نالواشعا تأ رح هب هیایصع

 نالوا عقاو هدنرفس ناریاو ؛شلرویب هداعا هترادص
 نتیرهظم هننافتلاو نیسم كهاشداب ینامدخ

 عضو ندا روهظ هدننیب رکسع هدعب «هدهسیا شلوا
 لع هدنج ران ۹۲ ۰ « ماهعالاب ییالوط ند ةا اک

 تج وه

 : فا ۷۹۲
 ی ران سطح ماس ناطاس هدنګ رات ۲ نهم وا

 هدن راتع نع وه سیاه

 تافو هداروا ادص تدمرب «ندن راقدل وا شمروب

 . ردشع |

 |اشاپ دما
8 

 .هیلعتلود یارزو (-- هرق)

 در اطاق یواق «بولوا ند

 یشاذنک :والشفل وب مظعاردص هنس کیا هدن ر ود نایلس

 ههرشط هلا قلاغآ ندن واسه مرح «بولوا دان رآ

 یسیکب رلکب لیا مورو یساغآ یرهکی هدعبو ؛
 یرازو هر هدننامز ناخ ناهلس ناطلس .یدیشل وا

E 

 ۔ودرا كہساہھط اس هد دودح نارا «ب ودا زارحا

 ۱ ینیدل وا شلوا تب رفظم لئات «ك رودنا نوش هنس

 ىدا ییمدخ ید ه دنس هب راح و «یک

 -روک «قرهنلوا عیفرت هب رادص دنسم هدنح رأت ۱

 «ه دن رات AA . ردشع اهداعا هتعاطا و هیر یرلیح

 ما دعا هرز وا قوا یسهجن 1 راهی زینا ضعب درج

 بوط .یدیا رزور لفاعو لداع نیدتم .ردشغلوا

 وا ییصو او یقیمش عماج رب هدب راوح ورق

 هر دعا وا ا هرکص ندنناف و هنن رز

 نایلس ناطلس ییولاق ید و اشا دمجا

 زا رحا ییابطع ترادص هدننامز

 ند و اه مرح EA هن بول واندارزو ندا

 یسافآیرهکب هدعب «ب وقیح هب ه رشط هلقلیسأب یجویف

 مسر مظعا ردص .یدیشلوا یسکب رلکب لیا مورو

 رادرس هساج لیلا مور .یدشلوا داماد ید هب اس اب

 هنر وک ییعدح هن وکر «هدهس دیش ردن وک جد دلش

 هل وا عیفرت هب رادص دنسم ه دنح راد ۹A۷ ۰ یدیيشه

 تافو ن ادب اه هاتصخ هرکص یآ شل «قر

 ما هددس دا نسو نکن ز هلی سەدان ز

a شنا دایتعا ییدح لعمبا «بول وا هاوي ند رپ دن و 

 .ردشعا

 . یدنا مدآ رب نسحا ژبما و لهاا

 ناخ دارم ناطاس ( = انذاح) اشا جا

 یابظع ثرادص هدنر ود عیار <

 1 یهبلف لصا نع «بول وا ندارزو ندا زارحا

 تعیبط «بول وا لزوک تیاغ یسسس .ردیلغوا كىذ وم

 لغلوا یسهرم ید ندناکنو فاطلو یسهرعش
 یهاشدا صاخ مد «قروهل وا لخاد هواه یارس

 «هرکصندقدل وا یشاب یحاغوط هنامزرورم .یدیشلوا
 «بوا وا یسلاو ماس هدعب و ارد ناد وی هل رازو هر

۳ A N DEAS 

 . نیعت هنغاظفاع هسور ییسیدنک
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 انیا رلترومأم ضعب ید هجدادشیو مورضرا «ناو
 ندنکلیلاو رکب راید هدنحشرات ۱۰۳ «هرکصندک دا

 هنیلا كنهاش نارا فلغغل وا عیفرت هن رادص دنسم

 شتشیلاچ یآ ٩ نوحدادزنسا كدادغ نالوا شم

 كعناوم ضعي یک قلهتسخ و الغو طعف هدهسیا

 هکغا تدوع هبلح «بویمهلوا قفوم هلیماعضنا ید

 ؛شلوا روبج
 «بولوا ینا رب زو «هدنند وع هب داعسرد «قرهش

 1 ۱۰2۰ .یدشوآ لئا ید نو ی

 زو قح ۲ ءهددسا شلوا مظعا ردص ات هدنخ ر

 بجر ماقمعاق «هرکص ندقدلاق هدماقمو نوک نوا

 دیش ندنفرط رارشا نالواشعا ولغ هلداسفا كناشا

 .یدا تاذ رب و نعاشو بيدا .ردشملوا

 ناطاسا#( جهرا رازه ) ا
 دسم ةد رود ناخب مها را ډ

 وا لع ندن رادص یبهتس ۱ ٩۰۳و

 .ردپللوبناتسا «بولوا ندارزو نانلوا عیفرتهترادص
 .دنس 4ع یشاط ناشواط :بولوا زغرا 9 ۰
 «هلغل وابناک رب لزوک ی سزای و زقلا حرس .ردشغوط

 هدعب و «شم رک هنتمدخ كن دنفا رع رادزتفد ادتا

 ؟رخومو ؛یبهرکذت هاشاب قطصم هرق مظعا ردص

 هدنحم را ۰ ی یتیما زنفد و ییافوقوم

 نوابه باکر هد ۱۰۵۷ و نادژفد هلرازو هر

 مدآ رب هاج صیرح و لابقا بح .یدیشل وا یاقمع اق

 ۔اصمو قفوم هزارحا ییابطعترادص هنسوا «هلغلوا

 - ود یلابقا رکلای .ردشلوا لئا ید هنفرش تره

 و ششیح ندنرغیح تلود روما هدننامز «بونوش

 «ندنغیدا واشمالشاب هغلتاص لباقم هب هجق آ اداع بصانم
 ندنف رط سانلفاسا هلرلی ره بوشود هغایآ زوس
 ماتخ هنتنطلس كناخ مهاربا ناطلسو نلک هروبظ
 یتنییعت هرادص كناشا دج قوص .هدهعقو نرو

 «شفلوا مادعا بول «هدهسیاشغا افتخا بقاعتم
 یسهثج نالوا محم تیاغ ندنفرط شروش بارا و

 ( هرا رازه ) «ندنغیدلوا شلیک هسح را هحرا

 کلا یرادص تدم . ردشلو ترهش هليل

 . ردآ ربن وا

 ناخ دج ناطلس ( -- كلم ) | اشا دما

 هاطع ترادص هدننامز عیار

 .رد وسنم هنسج هزابآ ءبولوا ندارزو نالوا لئا

 .3 ۱۰2۸ ییا راس بودن و 9

۷۹۳ ۳ 
 نییعت هنکلیلاو مورض را هد و رکب رابد هدنحر

 عیار دارم ناطلس هدنح رات ۱۰ ۵ .یدیشفل وا

 ترهاصم «هلح وزب ییاطاس ) ای ( یسهع رک كموح

 هنس یتلآ ش «هرکص ندقد) وا لئات هنفرش یهاشداب

 و SE ماشو بلح

 «هددسیاشغل وانیعت هنکلیلاو دادفب هدنګ را ۰

 هدنند وع دن داعس رد و «شهل

 - وا عیفرت هب را دص گری نوک درا ندرعا تع ع

 «ندنش دل وا هدای زهقىاضم هح هن زح هدهرص وا . ردشم

 ۳۰ ندف رط رب «هر ز وا قلوا هراچ رب اکو

 اس با را جد ندق رطرب و هنعو ا و

 نالوا لصاح «ندنکیدتا ٹنشت هنح رط رایک رو ندیکی

 و هرزاسلس و «ل ع هد ۱۷ ی رکص ندر

 .ادص اشا رمشا یسلاو باح هدعد .ردشغل وا بصذ

 كعا و نیکد هنلوصو یهدقدنلوا نییعت هر

 هلاص الا «هدهسا شف وا بصا ماقما «هرزوا

 ۔ اشا ریشبا «ندنمیدن] وب هدنسهیعاد زارحا ییرادص

 تدمر و ؛شف وا قن دبه رقلعم بفاعتم یل وصو كن

 رلتلایا ضصع هس ا ید ‹قرەنلوا وفع رد

 هد راشاب 1۰ هدنح ران NN «بوالو دکل

 1 .ردشما تافو

 ۱ شان دا
 ي

 ناطاس دوب ( سیو رط)
 ندن رلمظعا ردص یرود عیار در

 هلوس اتسا تن رد دنسهیحات (طام) تلقلد و وان رآ بول وا

 رار_علس «بول وا لحاد هب واه یارس هدندورو

 9 وا بصن ا سوم اغا صد یراب رهس

 «هاخا E «ب وقح هلکلیهایس جد هجر بحاص

 ارختک هیاشاب دجا هراپ رازه مظعاردص هد ۱۰۵ ۸و

 یسیدنک هدنسهعقو یادعا كنهراب راره . یدیشل وا

 كن دنفا محراادبع مالسالا میش کیا هدقعارآ جد

 شفلوا بص هنکلیلا و رکن راید «بوایروق هلیس هب اج

 هنکلیلاو رصم «كرهدبا ربخأت قی نع هفرط وا «هد هسا

 . یدیشلوا قفوم هترومآم لیوحم
 شات نح رادع قلخ ه دل رع «هرکص ندکدتا كاملا و

 ت دەر ہد رے د

 وا ساحو قضت ہ داس ه رص هبساح رود ندنف رط

 اشا E یروک مظعاردص جد هدندورو هلوپاتسا و

 هلیغاصس كالس كرهروک تناهاو تراقح ندنفرط

 هل و اتسآ هدنحش را NY «نکیا شدا جارخاو عفد

 ر دم و لفاع .ردشم وا عیفر هب رادص دسم «هلیلح
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 هیکلمو هیلام لاوحا حالصا «هلغلوا ریزو رب یلتریغو
 ندن اارحا و «ندنغیدنل و هدناتشت ضعب هالدصقم

 - اقلا صا عا بات را نالوا رادهتکس یراهیصحم عفانم

 تدم .ردشلوا لتق و لزع هدنشرا ۱۰۹۱۳ «هلیآ
 0 ست زوقط یترادص

SEEريزو ( لضاف هداز  
 لغوا كناشاب دم 1 ا

 .رددنماظع رودص یرود عبآ ر دم ناطلس «بول وا

 هد رب وک ینیدنل و فرصتم كنب رد هدنحش را ۰ ۵

 لیصح لاکا هلا كولس هبیلع قیرط ادتبا ,بوغوط

 ام شعت ءنکیا شی هک .هد ۱۰۱۷ ترعدا

 ندشرط «ییالوط ندنسهادوسح تاضر رعت كنيسر

 «مورضرا هلرازو هر هدنح را ۱۰۰۱۹ لا لودع

 ۔اعسرد هد۱۰۷۱ «پولوا یسلاو ماش هنس یسریاو

 یدیشلوا یماقمعاق مظعا ردص «هلبلج هند

 تافو «بودیا تدوع هتسخ ند+هردا یردب هرکص

 كاس 4 ۰

 هک هدهرص وا . ردشلوا مظعا ردص هنر هلکعا

 «هلکعا ضرعت هنعالق لدرا دهع ریاغ یروطارعا

 اروع كلرکسعرس «ءهدنشراب ۱۰۷۵ هجرت بحاص

 كرهدا قوس رکسع هفرط وا «هلیماععنا ید كن

 لوپ هرکص نوک ۲٣ و «هرصام یتسهعلق (راوبوا)

 .الشق هدار وا هل دوع هدا رفلب و شعلا حض هتل اغ

 ا هد وه ندک هد ولح رام «هرکص ندود

 .دنوک ریفس ندنفرط یروطارععا ایزنسوآ «نکیا هدقفل

 هدهاعد ر عفا هدنفح هنامع تل ودو ناش هلکلر

 هد هطآ درک .ردشعا تدوع ًارفظم كرهدا دقع

 .ارعوا یربندهنس ۲۱ هلیسهرصاحصم كنسەعلق هیدن

 ۱۲ ۷ «ندنع دم هل وا سم دیاش تیقفوم بول وا و دقلش

 یآ زوقط یمرکی «هلتع رع هفرط وا تاذلاب هدنحرات

 ۱۰۸۰ هرکص ندکدسا داهتحاو یعاس فرص

 تڪ یس هر زح دیرک نوت فا ی یه دنق هدنحر

 هن ه ردا و ذاحا الا راد «قردلا هطابضنا

 ریاغم ندنف رط لارو 03A : ردشعا تدوع

 -وق و نوام رفس « هل وب عوذو تازواح ضع دهع

 .هیلرآ الصا ندیهاشداپ باکر اشاپ دجا لضاف «هدنع

 «شعا تب ت لها و تاو تابا ید هعفد ول (قر

 ردق وب اکر ردشل وا رماه تد وع ًارفظم هن و

 «ندنغیدلوا هام ۳۹ ربا زا ها نساحم و لاکو لضصف

 ۶۲ زونه و ؛شلوا یلوتس ضارما ضم هنیدوحو

۷۹ 

 ۱۳۰ ۰ ۱ یا

۳ 
alیا اراک  

 ا
 ۱۰۸۷ «پولوا شارف ریسا «هدلاح ینیدلوا هدنشاب

 هدنیعم هدنعوقو نواه فیرشت هب هنردا هدنګرات

 ل ا ا ا شا تربخ هکقک
 «هلا لش هلوباتسا یسزانح

 شب نوا یرادص تدم .ردشفلوا نفد هناي كنیردپ

 كرم دنا تایح ساقتا

 هبهناتک ینیدلوا شا سیسأت كنبردپ .ردهنس قج
DEEتک ردو ۸ 9 ندنفرط هجرت تحاص  

 .٠ ردشتدا فقو ه ریتعم

 تلود یارزو ( س زوناوق) ۳ اب درجا
 دجا ناظان < بو | وا ند هیلع

 ترادص یآ ۷ نکلا هدن رلتنطاس رود ككا ناخ

 راریبس «بول وا یویس ور لصا نع یسدنک ۰ ردشعا

 لخاد ھوا یارس . یدیا یسیلدازآ كناشاپ نیسح

 دهع و یسا رنک هنب رخ فا بذارم حطق + «قرلوا

 یسیلأاو ادص هل راز و هرز هدیاخ قطصم ناطاس

 یداماد هد تكناشاب نیسح هداز هحمع . یدیشلوا

 و هدر راک هباخو رکب راید «لصوم هدعد . ید

 ادعاقتم هدنترادص كناشاب دمت سالا «هركص ندقدنل
 ۱۱۰۹ .یدیشلوا روح هتاقا رایتخا هدنوک یضاق

 باغ ارت هلکمک هراد ص یرد ن EA رات

 وا بصن هب ییاطاس ناوبد اف هنس ر و ءهنكليلاو

 ۱۱۲۱ ۵ یدشش وا لزع هنس وا هل «هددسا شفت

 تواقس بارا (هدنس هعق و هب ردا ندا روهظ هدنحم راب

 سا كرهدیا قالا هنن رایدنک ېد ین۹ ح ر بحاص

 كلا دجا ناطلس رص نیت كىرش هنایصع

 شقا رارصا نویس هرادص هد: س ولج یادسا

 ید دسا شفلوا عیف رت هب رادص لمس راچات «ندنرلقدل وا

 ه دعر «قردنش وا قن هرفاسو لزرع ندهمک یآ حوا

 شش وا نییعن هنهلطفاحم ع هنا

 ۰ ردشٌعا

 لا EE هدنرود تا |

 تاف و هداروا و

¢ 

 .ودو هلوباتسا . ردمل هبرصیق «بولوا ندارزو نالوا
 هنغاجوا ناردارمت هلیتطاس و یرلی رهشمش ضعي هد

 هنتمدخ كناغآ فسوب ندراغآ بحاصم «هلا لوخد

 یساغآ هشرشا ةداعسلاراد یسیدنفا هدع «هلکمرک

 ؟شلوا یشاب اقسو یاب یجهوهف ید یسالنک هوا

 .ربه هدنتفرافم ندیهاشداب تم دخ كناغآ تسوو

 ۰ یمیلاو ناو



 را
 ۱۱۶۱ «بولوا ایرد نادوبف هلرازو ةر هده و
 «یدد-سا شش وا قن هب هطآ هحزوب و «لزع هدنح رات

 ساویس «نوزیرط بقاعتم یتیربرب و «وفع هرکص تدمرب
 نوامه باکر هد ۱۱۰۵و ءهش رلکلیلاو سرقو

 هنیرلتلایا هنرداو دادغب «رکیراید هدعیو «هتفلماقمع اق
 طلست هنسهعلق قازا هیسور هدهرصواو ؛شفلوا بصن
 بصن هنکلیلاو نوزبرط ليت روما یصیلحم .هلکعا

 كنعابا ضعب «هدقدلوا میس یت ع «قردش وا

 هلیلافغا

 هددسو ر هلبتعافش كناطلس هالاو هد . یدیشا
 هداعا یرازو هرکص تدمرب و ؛شفنوا هدعاسم هتتماقا

 ضعب . ىدا شفلوا بصن هنکلیلاو هبدنق «قرهنلوا

 عویش یرلانن و حدم نالوا هدنقح یسدنک كنالهج

 5 ۱۱۱۰ «قردتلوا تلح و
 قاتم «هدهسروأ شفلوا

 كالنوک ناسکس «یرهلش 1 یرادتقا مدع لیس اتم

 . ردششوا ا هل و «لرع هرکص ندنرادص

 وا نییعت هنغلظفاحم هیاخ ی ةن مرک کو رب

 هبوکناتسا «هنبرزوا رلتباکش ندیا روهظ «هدهسیا شغل
 - ادسا هنب هرکص و «بصن هنفلظفام هبدنق هدع «ینن

 هغلظفاع یتحهننا هنب «هرکص ندقدنلوا الحا هب وکن

 .ردشغا تافو هداروا هد۱۱۲۷ كرب ردنوک

 و ناطلس رود (-- ییاح) ۱ اشا نجا
 دنسم یمطع ت را دص هدل وا ناخ

 ۳ قآ هد ۱۱۱۳ «بولوا ندارزو شمک هنب

 رکبیباح یعو «شعوط هدلحم مان هحوق ندنلحاوس

 یسادختک هدننصن هنکلیلاو دج كنون «هلاستنا هناشاب
 هدب واه باک ر فلدوع هداعسرد هدعب .یدشلوا

 .هیس ور هدعب و ؛شلوایشابشواچ و یسادختک رایج وپق
 هبلاها نانل و هدننورد «هلکعا هرصاحم ی(وزوا) یل

 هدشیا و «بولوا رومأم هلاصیا دادماو هریخذ

 عقر هت رادص دسم هدنګر

 ندنکیدقا غیرد یک ندلا «هدهسياشمامهلوا قفوم

 هدن رات ۱۱ ۵۰ «هدقدلوا مظعاردص اشا دمت نکی

 ۔زوا یبغلوا نیعت رکسعرش كبلاراشمو ینا
 هد ۱۱ ۵۱ .یدشلوا نواه باکر ماقمصت اق «هس ر

 أم ینارضم عقد كنایقشا نالوا شما روهظ هدنیدپآ

 هدندوع «یرهللوا بصن هنکلیلاو نیدیآ هلیتیروم
 هد ۱۱۵۲و ءبصن هنغلماقمتاق نواه باکر هتب
 .ادص یا ییا یرکب .ردشغلوا عیفرت هن رادص دنسم

۷۳۹6 
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 ینیدلوافولأم هلا اشن را «هرکص ندقدلاق هدامظعتر
 ۔ودرو «لع هد۱۱ ۵ ءهغملوا لصاو هن ویامه میس

 ءهلا هداعا ینرازو هد ٩۱۱۰و ؛شفلوا ين هس

 -ردن وک هیهقر هلیترومأم كايحم روس هنیدودح ناریا

 هدعب .ردشفلوا بصن هنکلیلاو ادیص هدعیو «شل
 «بولوا رکسعرس یشراق هناراو یسلاو یلوطا

 او دادغب و رکب راید «بلخو ؛شلوا قفوم هعفد وب

 هد ۱۱۱۱ .هرکص ندقدنلو تدم ور هدن رکلیل

 شلاق هداروا هنس يا «هلبصت هنکلیلاو یصم

 بول وایلاو هدبلح هن هدعو هبدنق و لیا هرکصو

 .ردشا تافو هداروا هد ۱ 1

 ا
 عفر هابطع ترادص هدنرود ي

 هلوباتسا . ردیلن وزب رط بول وا ندارزو نانل وا

 قلیشاب یبوبق
 را طب لیاراب ی رکخ نزغدلوا لئاو هنتشدتو

 لر وک یمدخ نسح هدارواو

 «قرهال و هدیامدخ ضع «هدورو

 شل وا نییعت

 «فیطلت هلرس هاب روخ ارعما «قرهنلوا بلج هتداعس رد

 راسو اشا نیدلایو تلده نانو هدنتهج هیرصو

 ۔روس ءهرزوا كمريدشبش تابهم هود را یارما

 - ۲ ۱۲۲۰ «دهسیا شفلوا مارعا هفرط وا هلکلیحم

 عیفرت هن رادص دنسم «یقردنلواهداعا ندهن ردا هدنحر

 ندقدلاق هدماقم و یآ شب هلا هنسرب .ردشفل وا

 رو ؛شلوا لاو همورض را «قرهللوا لزع «هرکص
 و نوح

 .یدیا لفاغ ندتلود روما و لدهداس «هدهسیدا تاذرب

 0( لخوا نیدلاذو) ۱ اشا دما
 ؛بولوا ی زارفا سم كا

 هک آ .ردناذ و نرو تفاطل هب هیکرت راعشا لوا كا

 .ردشعا تاذ و هداروا هرکص تدم

 «ندنعیدلوا شا مبتت قوح ییرا آ كسرف یارعش

 كنب رلتب ضعب تح .ردشعا دیلش یرلن وا رایتخا الب

 یردب .رورلبروکینیدلوا حریم ند هيس راف راعشا

 «یکینیدل وا شل و یرک سعیضاف كن دارم ناطلس
 ا یک ا دک اتیا کد یدک
 ردناقو تسود بوی قح ۲ .یدیشفل وا لیجت ید

 ر ییالوط ندنعاضوا ضعي «هغلوا تاذ رب برشم

 مرڪ ) روپ ڎم و ؛شفلوا سح هدهق ید قلهرآ
 .یدیشف وا وفع هلکعا مدقن بوزای ( یتسهدیصق

 ۰ رد وش یی)طم كنهروک ذم و اشک
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 یق هاشنهش وفع هلو هستیا هانک لوف
 مرک یناق شعبا هدناق ما یکیا مهتوط

 «بول وا ندن لیلا وسن ون ۱ اشا را ۵ ۵ ۲ ۱

 هنکلیلاو سن وت ترا هدنح را

 هنس ش نوا هدیاخ دیم ناطلس یسصعو ؛شمک

 نالوا هلیسهعوبتم تلود هدنتموکح تدم نروس

 اورو تایساک
 ه دنګ رات ۷۲۳۷۰ و  Eیلیلاو سن ول

 ردشفل وا هیجوت هکب دمع یردارب هترازو بتر .

 اشا دجا
 1 كنالو نانلوا ندیعت

 ندنلاح ر كناخ ناهلس ناطاس یو اق «بو) وا

 هدیآ ت ته هدیبزب و لک ات

 ی ڭا هلع تلود فرط

 تقبس ته دخ نسج هدنهف كنسهرب رح سود ر اغوا

 - ۲۹۲ و ؛ شلوا تلا ر زو «ندنغیدلوا شعا

 وصو هاروا «قرهنلوا نییعت هنکلیلاو صم هدنګ ر

 د ما لایخ لراقتسا ص یا ترد نادش

 هنیسا یدنکدلیما ( دجا ناطلس روصنم كلم ) «كر

 ید لالقتسا رود «هدهسيا شرد وقوا هبطخ

 رو ترا ٩۳۰ :بورو-بس نوک ۱۳ یا

 «بولغم ندنفرط كب دم ینیدلوا شا ذاخما مظعا
 .ردشفلوا لتق نکردا رارف و

 اا 11 ایه اح
 9 کیاوآ اب راکب سیریف ندقلیشاب یب رالیک

 .یدیشغل ؤا لیت هلرازو هبر «یقرهلوایسیلاو سه

eنیدو هدع و «هنغلظفاحم هنس ول هدنح رات  

 یا رزو a و «هنغلرادرس هوط و ندو و

 «هنغلماقمعاق كناشاب مهاربا مظعا ردص هلیاونع
 شفل وا بصن هنغلظفاحم لوطا آ هرکص تدم رب و

 و وا هرکس ها یا
 ابقاعتم .هددسبا شفل وا سح هدهلق ید قره آ

 كناشان ىلع مظعا ردص هدنس واح كناخ دجا ناطلس

 ۱۰۱۹ تولوا دعاقتم هدعب . ردقل وا یاقمماق
 .ردشقا تافو هد ۱۰۲۲ و «شنیک هعح

 -ارزو لوا ناخ دجا ناطلس | اشا لا

 ات ۱۰۲۶ تولوا ندنس ۱

 و ؛شقا كلبلاو هدصء هنس ییا ۳9 ندنحشر

 .ردشغل و هدبصانم ضعب هد رود ناخ یطصم ناطاس

 یرهکی و روخآ ربما «بوشبش ندنکلبناک یرهکی

 .یدیشلوا ید یساغآ

 م جا 7۹٦
 ناخ دع ناطلس (س یدیس) ۱ اکا دجا

 هدنخ را ۰ ۳1 هدب رود عیار ,

 رالق یآ شب و ؛شاوا ابرد ناد وړف «بواک ند سا ويس

 هنسو الا لزع هدعب «بودا هظفاح یرزاف و

 یعو طقم رس «هلمادعا هدارواو «نیعت هنکلیلاو

 .یدشش وا لاسرا هنداعس رد

 ناطلس یصع (س-طظفاح داماد) ۲ اشا جا

 .ا ۱۱۳ «هدشا ناخ دجا

 هدیصتم و یآ چاق رب «بولوا ایرد ناد وړق هدنح ر

 .یدمهنلوا سزسد هنلاوحا يق .ردشل و

 اما
 یصع «بولوا لغوا كاش

 وبق هدنح رأت ۱۱۵۷ نالوا لوا ناخ دو ناطلس

 هروم هلا لزع هرکص یآ حاقربو ؛شلوا ایرد ناد

 تافو هداروا هد ۱۱۷۰و شل وا لقت هنغاعس

 ۱ . ردشعا

 دوج ناطلس ( -- یللبا جیا) ۱ ا
 نامز كن رل طح ییا ناخ 4:

 هدنحش رات ۱۲۳۳ «نکیا قرصتم هسورب هدنرات:طلس

 «هدهساشغلوا بصن ایرد ناد وړق «هلبلح هنداعسرد

 «دنن رز وا یساقلا «ندنع دل وا شعشیل آ هد ره رشط

 ه دعب ی وا تب هنکلیلاو راکدنوادخ قاعتم ۱

 وا جا رماو یسلاو ماش هد ۱۳۳۹و بخدا

 ۱ . ردشعا ثتافو هدنا وص و هصچ بول

 اقدح
 ارد ناد وی هد رود یتا لاف

 هزر یک هد و زب رط لصانع «ب ول وا ندارزو نالوا

 ینیدلوا فولأم هلفلیعچ وباب هدنتکلم .ردندنسیلاها
 ؛شلوالوغشم هلتعنص وب تدمرپ جد هدنداعسرد «یک

 «بوا وا شواچ ه دنزیعم شواچ

 همرکم ةکمو ؛شفلوب یک و شواچ شاب قاءهرآ رب
 هد رلتف ایض نانلوا بدر هد هناخ دغاک هدنکبدلک یاتفم

 نوا «هلغغلوا نییعت اغآ شاب «ندنکیدانکب یتمدخ

 شا هد هناسرپ ه دل و

 رارما اتاك هناسرتو قااغآ شاب هنس شب نوا

 دعوقو هدنخ را ۱۲۶۱ «هرکص ندکدتا تاقوا

 «فغغل وا هدهاشم یتمدح نسح هده ربخ هعقو ناک

 «نییعت هنن راظن نايل هدععو هطلغ هلقلپشاب یوبق

 «بصن ابرد ناد وق هلیسهب ر قلناریمریم هد۱ ۲ 64 و

 هنس وا .ردشفل وا ليج یخد هترازو هر هدعبو
 ندنکیدشا ذخا یکرب هدربکد هرق فلغلوا هراحم
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 هب هباس رب ییاغود بول وا یهاشداب ثافتلا رهظه

 د وان رآ ییزابا چوا مات « هد و » «نکر دا قوس

 -هتسح لدنس وةر وق «هغع رو وا هبهرق هدنک وا یوک ۲

 .ردشعا تافو ندهمع قوح «بونل

 دارم باس )اشا دجا
 ندنسارزو یرود عباز ناخ چ

 . ون هدن راکلیلاو هیهاتوک و ماش و ساویس «بولوا

 نالواش ا نایصع رامظا هدیل وطا ۲ «هرکص ندقدنل

 ندنفیدلوا قفوم «هلغل وا رومأم هنلیکش كناشاپ سایلا
 هداعا هنکلیلاو ماش هدنح را ۱۰ ۲ فیطلتلادعب

 كناشکیس راسو كنلغوا نم ید هدارواو ؛شغل وا

 هبهداعا یشیاساو نما « 2 رە ر وماتخ هنسهیغاب تاکرح

 ندیهاشدا فرط هدنسهاب را نارا : وا یقوم
 نییعت هنفلطفاحم لصوم هدعب «قرەنلوا بلج هناوب را

 هسایع هاشهد۱۰ 27 «بوللهتسخ هدارواو ؛شغآل وا

 .ردشلوا دیش هدهب رام رب نالوا یشراق

 ناخ دیعادبع ناطلس ناکقنح ۱ اا دجا
 بول وا ندنارمشم یرود پ

 ماش هدع و ؛شلروک .یمدخ لیخ هدنس هب راح عرق

 «قرنلوا بصن هت ریشم ودرا ےک ہلا یکلیلاو

 هدنسهيلا ةعقو ماش ندا رومظ هدنخ را ۷

 مادسعا هدهروکذم هنس «ندنخدنارواط كشوڪ

 وام وا

 E اب دمج ا

 ریازج ۰ یدیشلروک یتمدخ نسح هدنسهبراح مرق و
 هلناعذد هدرلتالو ضعم یک های و ریهزاو دیفس رحم
 (اشاب نادوبق ) نالوا یلامآ صخا و ؛شا كایلاو
 .یدیشلوا لئا ید هنراظن هب رحم هلیاوتع

 .هتسخ هداروا قرهنل و یسلاو قور هدنس ه راح

 هدنخ رات ۱۲۹ یس هد هب راحت هل فغ

 ناقشلاج و یترمغ

 تاحالصا ضم هدرلتالو نیدلو «بولوا تاذ رپ
 و

 .اریشم هب رحم ( یهبرصیق)

 «شعشیتب ند رفن «بولوا ندنن

 هیس ور

 . ز دشعا تافو هدنند وع هب داعس رد

 دوم هیا راعاو

 ۷ اشا دجا
 هبط نونف بتکم نواب

۷۹۷ 

 | ندهیاعع یابطا ( -- بیبط

 -روک ذم بم هو اا ند هاهاش

 رث بول وا لوغشم هلیس رد هیبط نونف هد

 كن هیبط مولع .یدیشلوا لصاو هنغل ران سردو هنس

 دسر اش

E 
 تربغ و تمه هدایز كا هتسفلوا سپردن هدیکرت ناسل
 تن « هیبط تیعج » نانلوا لیکشت «پولوا ندرلتدا

 نیاتک «بط تاد رفم»رب . ردشفل و یس ر تق و یخ

 .زوک هدن رعرخاوا .ردشعا هجرت بتک ضع رکیدو

 یراطیم هنیرا  NMینعب ۱۳۰۵
 ردیلسود ر لصا ن .

 عقاو هدنس هعطق باعب كیاتسدنه

  (se)ا و توس

 هبا (هرکا) و هدنسږرغ بونج هزم ولیک 4۸ كلابورپ
 بول وا عقاو هدنسیقالت ل۶ كن رزم (بانح)

  ۶ک ۱2۱ تو ج .ردراو یسلاها

 . ردشعا تافو ه دن رات

 :| دوب دا

 اهد هبیسصق رب رکید هلا وب هدنسش رک بونح ه ریه

 (نوج) ویو كوپ ینعی (اراب)
 هددعط وا هس حس . روال وا قیر در هيفصو كجوک ین

 e وا رزق ه دنس رش لاش هزم ولیک 1 21:رلم)و

 یر ندنشدنل و

 ۳0 ید یربش (روب دجا)

 7 | ماج دما

 رد رورشم ییامارکو بقانم بول وا ندنحاشم و ارعش

 EN ضعم 1 نیراسلاح ارس «

 تافو هد رات ٥ ۳ ۲ .ردراو یو رتبه

 A ناز
 ریهاشم تا ص3 ماج ر

 «بودیا
 وش .ردرعشم ینتافو خراتیکرت (یاج دجا) افداصت

 :ردندن راعشا هلج هعطقوش

 یدنر هک دنراذک دجسه رد هی

 تدا .راخ ناک هنام رد هن
  تسیهار هاو ریسم نايم

 تسمادکڪ هر نآ مقشاع میر

NEYAزاح دمج ا  
 لسغوا و را تا هدنګ را ا

 .يدشلوا ماق هم رک ناخ زاوت ءا

 رها شم نایلس ناطلس رود
 دما

 لغوا كنيبلح نانس ندنسالع ی
 تب وش . ردندهب اعم یالع و | رعس ریهاشم ءبولوا

 راد دن راعشا لح

 لعرای هدتیاعر هبیقر كسوا معاد

 نعرابتعا مزب هدننای قوی هجارپ

 برغم کک ا هللاد,ع )

 ندنردارب «بولوا ندنکولم

 یلعدا كنهجرب تحاصو «شمج دی EL هرکص

 یمهدازردارب «نکیا شمدلک هنبرطاخ یتشیقلاق هتنطلس

 ی ن دا



 رز

 هب هب راحت هدنح رات ٩ ۸ ۵ «هلغغل وا دا رم لتف ندنف رط
1 

 طیض یتنطاسو «لتف یتسیدنک «كرهلک بلاغ «بوشربک

 هدنابسانم و هریاخم هلا هيام ماطع نیطالس .ردشیا

 للا هتعلخو « ردیا مدش باده تقو ره نخ وب

 كيادوسسو ریازج هللا شکارمو سافر .یدیا روا و

 دد-هلاریثک «بولوا هدنسهرادا تحت یرلفر ط ض

 لداع .یدیشقتعاط هفارطا هلکلیلاو ییدالوا 8

 ۱۱۱۰ ا ناد وب یاو تقاو ردو

 .ردشتیا تافو هدنخشرات

 هوا تده نام هاظخ ناال م ۰

 ۳ « دجا «| ۱ اخ دما

 ۳ ۰ تعجارم

 هدد-:ق رم” 9# اتش هدب

ِ 

 صخ رب رادرک دیو ماظ یی و :شتیا سولح

 AY a . رزوا یتعحام تند ەچ «ندنع دل وا

 هاشکلم هدنح رات

 ماست هب شن اط 7 ندلید لکا ریسا ی لاو طرص

 یتکلم «كرهدآ قو“ ر کسع قوعس

 ادتبا «هلغفل وب هد رلاع دا ع ماطرب یسدنکو ا

 ردرلغٌبا لتف «هلکعمیا نیس یلمسدن ز هدعب «هددسا

 دابا 5 ا €3 ناخ درج ا

 «بولوا ند رناخ ۰

 هنس ۲۲ كده ګرا ۱۱۸۵ ند را ۳

 ۰ ردشه روس تموکح

 -افرشو كولم نالیک | ۽ 1۳
 و ات | یالبک ناخ دما

 هیضاتر م واع نلادم دن اد

 لوط دب هدنکحو
 بوسنم هنسی رادکح نادناخ رب یکسا كنالیک .یدیا

 رب ندنفرط بسایقط یهاش ناربا «هدلاح نیدلوا

 هاش لیععا یغوا تیت اھ و «شفل وا سح هب هعلق

 هنا ربا تا نوک رب « هلغغل وب سوب هده علقوا جد

 هدس دنک ؛هسیا رولو ۱ ثكح هدیا سول
 یی وروم تام

 لیععسا هاش هیلع ءانب .یدیشتیا دعو ینکحهدا هداعا

 هبهچ رپ بحاص «بوروط هدندعو یک هت

 هاش هرکص ندننافو كنوب «هددسا شر و ییالبک

 ماظع نیطالس ناخ دجا «لکشیا طبض ندا" سابع

 هدعبو «شثیا اجلا هلا ناخ دح ناطاس ندباعع

 .ردشقیا تافو هداروا هد ۱۰۰٩ ؛بولیکع هدادغب

۷۹۸ ۳ 

 ۳۰ اب یصولخ ده
 ارزو یرودییا ناخ

 -ادک ترادصو ؛شعنتب ندیلاع باب و

 ان سا ار سی م یراظن هبرح تامههو یل

 هل رازو هیتر «هدنرخاوا یسهس ۳ هه رکص

 ندقل.اقمعاق هد۱۲ ۸ .یدیشلوا یاقمئاق مظعار دص

 هنر اشا E هدنګ ران ۱ «قرهنلوا لزرع

 تافو هرکص د:فه جاق رب «بولوا یرظان هیحراخ

 :یدیا تاذ رب 1 2 2 "هرادا . ردنشا

 ) ET SBS اخ
 بما

 لضاف «بولوا ندنالع ا و ا

 ةيشاح» هلا «هيفسن دناقع حرش »و ؛شْفلوب لوغشم

CM 2وآ یداتساو « شد ه زاب را هیساح ضعي 5  Up:روح  

 .ردششا حرش یني «دیاقعلا مطن» كکب

 اد دما

 یلح نایلس ۾ دا رمش
 لصا نع

 : ردندن راعشا هلج علطموش .ردراو السا م ضع و

 وا ندهیامع یارعش یامدق

 ۰ ردشف وب e 4ب

یراو كکیدروک جیه مزوک
 اهاط "هروس قعب 

 ا دیش ېک کوک ۾ د هتف ېک مراپ مب

 یر مه نرق 3 یعنکیا نوا ۱

 ہد رےہ «بولو اندنسااع ۱

 -یلعو «هددسیلقن و هیلقع مولع و عا تاشو دل وب

 .یدیا یحاص یوطدب هدبطو تمکحو تنه صولا

 یروممد دما

 هد ۲و ٌ؛ شم زاب راباتک ضعب قلعتم هب دع وام مولع

 . ردشعا تافو

 | یدنفا یمسر دما
NTE9 «شغوط هد ران  ANNردشعأ تافو . 

 ودر نایت یه
 «بوا واند هيلع تل

 ید هیور ناسل «هلغلوا ندنس هیصق ومسر یکهددنرک

۷9 

 قطصم ناطلس هلیافو كننات ناخ نايع ناطاس «یک

 ههنایو هلرافس ید نوحا غیلب یتسولح" كالا ناخ

 .ایسوب . یدیشلوا ریفس هدنیلرب هدع و «شلردنوک

 تلود هلا هیسور یک ینیدل وا شمزاب یتلاوحا كنت-

 ینبدل وا رومأم هاضما یتسهدهاعم هح ران 3

 حجرا كنهبراحم نالوا عقاو تقو وا هدنسهرآ هیاع

 ا | خحزوم یراآ ییا وب . ردسشخا رب رح ید



i > 
 جا

 یتم كنم همانتحایسو «هجرب هب دال[ ندنفرط

 ۱ عبط

 ۱ یدنفا دشر دا

 هدسراب

 -هدام دار فدص» ]

 [. تعجا رم هنس
 0 ,ITE 12 نو ناوضر دما 1 املس اطلسا و راق .

 یراعشا بول واندنسا روس

 وا تب وس AS ییطل ردق وا ءهددهسیا قوح

 : ردن دهلجح

 ینب نردنای یدوا نهج هلکقشع رای
 یتب نعردناق وص ایرد یدی مک مهنشت

 ا را لس
 ۱۲ a الغوا

 عقاو هدماش و ؛شنوط هدرصم هدنح رات

 |اشاب ا تعفر دمج ا

 ام نالوا
 لیصحت لاکا «هرکص ندقدنل وب هدنتیعم كتردب هدراهبر
 ماود هننتکم برح ناکرا كره ردنوک هسراپ نوحا

 . یدیشا

 و «نکیا هدکشلا دیفتسم ینطو ندنایصح رانآ

 هقرف نانو ه دنماع تكیاشاب ساپء نانل و هدءرادا

 وب یسیدنکو ؛شتسیا كعا ذاما سر یسب لک
 هد رظن كناشاپ سابع «هد هسا

 هدنخ رات ۱۲۰۷ ءهغروک یکیدتا توعد یههش

 ندنفرط ناخ دیعلا دب ع ناطلس بولک هتداعسرد

 ۰ رکتص هی وا .یدشفل وا مت هلیسهسر قىرق

 هرص» «هنشیززوآ یسلوا ینیلاو را
 هدسو هنفلاضعا كنروشم سلم نارا لیکشت «هلتدوع
 كنسيدنک هرکص نداشاب دیعس .یدیشغلوا نییعت هنتسایر

 دن را ۱۲۷۳ «نکیا ررقم یسع هتالو دنسم

 ورغم «هلیسشود هلن ءلضق كنوغاورپ یفیدنلوپ بکار
 .ردُنعیا تاقو

 | فزوز دما
 . ردشف و هدنتمدخ كنهلودلا دص

 «بودا تدوع وه سهش هدناقو كن رد

 شعب راق هشيا رب

 س رصن وبا) رفت (یلعنب

 واز نده
 وا نددیعفاش ءاهقف ربهاشم ید (-- رم ن لهس

 لئاونع «عماولا عج» هدنز رط د زم EER بول

 . ردیقل ۰ كياتک رب

 >> و الا دهاجم) هاش ا

 ه.شناج هنیرزوا ینافو كنبردب هد رات

 یلھد )ر دارم

 ۱: 1 فو ندنر

 :شلوا یني
 رزو تموکح یآ ۸ ها گم ۳و

 طاقسا ندنفرط ناخ نیدلا یزاغ كلملا داع یمطعا

 - دب لآ هددادغب «بولوا ند

 رهن ۷۹۹
 رد-شقبا سولج دنبرب ین ریکلاعو ؛شفلوا

 | ۰ ردشماساد اه د هیس ۲١

 ۳ هو . لوا ماش دمجا

 اا رات نولوا ید وراد

 هدنح رات ۸۷۱۴ - ردن ورو ES رفطم و لغوا

 ۸۷ هرکص ندتموکح هنس ۲۳ «بودنا سولح

 دحا) ندا تقیس یرکذ ۰ نا تا تاقو ه دنح رات

 هدب .

 « رد و ندیا تب یی رهش (دایآ

 ندنررادکح تا تشک یا

 یردب «هدنم رات ٩۱۱ بول وا

 ۷و «سولجح د «هن رزوا یاقو كلا ES دو

 ۰ ردشعنا تاقو هد ۹ ۸ هرکص ندتموکح كل دنس

 ادا هاش دما ود كوي ر هدناتسن اغفا
lT 2بول وا  

 نا رار «نکیا ندنساسور كنمهلیبق (لادىا) لصانع
 ندنلاج ركنوبو «شلر وتک هناربا ندنفرط هاشردان یه
 لتق كهاش ردات عقاو هذن ران A و

 ۶ زلف یدنک هداتسناقنا جبر تحاص هفت رزوا
 یتفرطره كناتسناغفا بابا لالقتسا نالعا .كردلیکح

 هنیلا یارخ تهقیذ قاطرب هدهرص واو ؛شا طبض

 و تح كنسهحلارق مر ا مولا بوک

 خد هنس-هجراب سالا مسج مان ( رونهوک ) نانلوب
 4 یرصتم

 ۱ هاش دجا

 «قرهبالْساب هدالب ر

 یریهشک هلیسیلاعش مسق
 اطلس ها اح وف 14 ۲۰۱ .يديضشتا ید

 تافو هدراهدنق هدنخ را ۱۱۸۷ یرکص نک دا

 لود هدننامز هاش روچ نالوا قلخو لغوا .ردشعا
 روت

 | لک هاش دما

 :سولح هدنخ ران ۸۲ € بول

 فلت وکح

Eدط+ هلاکت . 

 وا ندشارادکح یس

 یارحا هنس ٩۱و

 .ردشغا تافو هدنخ را ۰

 ا 8 تی هات خا
 «بولواندنک و لود ل ۰

 ار كوی و یافو كهاش دواد یرد هد زا ۸۲ ۶

 «هنب رزوا یسافعتسا ندتنارو قح كهاش زوربف یرد

 هرکص ندکدروس تموکح هنس ۱۳ ؛بودیا سولج
ATAردشتا تاغو هدنخم راب . 

 هاش دوم یردب ا
 دا دما

 هن .زوا یافو كنپنات : | مچ



 محا
 PES ۳ «بوک ا هينم#ب .تا ود هدنخم را ۲

 .ردشقا تافو هدنخراب ٩۲۷ «هرکص ندنموکح

۳ 
 ۳ تعحارم هنرس هد تن دل E ang ت دما

 ندنسالع ربهاشم ب رغم

 ۔اونع «ج ابدلا» «بولوا ۱ یجاهص دا

 ۹۷ ار دی اتش الا ی E كباتک ین

 NAN «بوع وط هدنخ را

 نع دا یرعهنرق یجنکی انوا ا ا
 ندنسارزو یرخاوا ٠

 ندنلسن تکی ناسادو یهیهاد وک لصانع «بولوا

 یسادخک یظعت

 . ردشعا ثافو هد ۱

 رادص «بوشبت ندیلاع باب .یدیا
 هناسر «هلقالطا هدعو «قن تدمرب هرکص ندقدلوا
 لس رومأم هدنخش را ۱۱۸ 4و ؛شلوا ینیما هناشرضو

 E مظعاردص هنن EE «بولی ردن وک هرصم

 كناشا دمع یرکسعرس شرکب .یدینفلوا بصن هنغل

 تعاعش زا را «بوا وا را رب هنرب «دنب رزوآ لتق

 مورض را «نیدو بقاعتم ینیربرب «ندنکیدتا تیاردو

 ؛شلوا یظفاحم هرونم ه دم هدعب و «یسیلاو بلحو

 هکر وک یروصق ءدنشهفطو هان اطوقو ۵

 هد ۱۱۹۳و ؛شفلوا بصن هنغافمصتم سدقو ل

 «قرهنلوا هرداصم یلاوماو «لزع ندنکلیلاو بلح

 هندلیلاو هرتسلس هر یصو .هداما هتعلفرصم ساق

 ندا یطفاب نو
 .ردشعا تافو هداروا

 تعحارم هنسهدام «سراف» ] |
 E سراف دما

 ۰ تور احا

 لصا نع ۷01

 تكياغآ ۳ زا ]اش يدو دا
 .اربا بولوا یعقیق u كناغآ مهاربا یردارب
 هن وياه یارس ندنفرط اغآ ىلع هدننفو كناغآ مه

 «بولیزاب هن رگتسع هصاخ هدهربخ هیفوو ؛شفلآ

 لئا ےس هیر یال یراونت و تیلاط

 كارواپ كندرلترضح یا ناخ دوج ناطاسو ؛شلوا

 یربشعم نيام هل راز و هسر ۵ دعب «بونلوب هلو لحن

۸ + 

 -ام ( هدا زاشاب لاک»]

 هنس یسشریا و ؛شاوا ای رد نادوبخ هد ۱۲۰۳ و
 دوخت ناطلس هدهرصوا «بوقیح هریکد قآ هلا افن ود
 یرطر یسهلثس رصء «هلکشیا تافو یرلتضح ناخ

 دی دیش «كرهدبا قوس هب هبردنکسا ییافنود «نکیشلوا

 «هدتفیدنلآ یرک اود ندنفیدل وا بیس ههم

 هد ۱۲6۸ و ؛شلاق هدرصم بودیا رارف یسیدنک

 .ردشتیا تافو هاعف

Ahmednagar )كناتس دنه (  

 هدنسه باد 8 e دا

 ۷۲ ۳۰ لا یانش ضرع ۱۹ ۷ .بولوا رمشرب
 هيم اظن هلیضا رشآ كتتلود نمم . ردعقاو هديت رش لوط

Vee 

 ا ا س راو یسیلاها
 ۰ رویت و ید رادبصف

 . ردشخ وا ات ۵ لمس ه رص شه كنتلود

 ا ندهیاغع یا رعش یامدق ٍ یدما

 لغوا كلا د زیپ هر 9

 هدازېش و ؛شفلوو بوسنم هبیلح ناهلس هدازېش

 هم وظنمر هلیاونع « a » هنماد كہلاراشم

 . ردیلسا ويس هد

 كکنلروع فلغل وا تاذرب وک هردان و فیطا , ردشم زاب

 یرعش .یدیشلوا لئا هن راناسحاو تافتلا ید

 : ردن دهم وظنم وا تی وس ردا ندتفاط]

 ینذاج راقص راخ ثاتشب راخ

 یناق كر وم“ رکود كلم رب

 » رجا یز و رجا "یداو « رجا رج «] |

 [. هل روی تعجارم هنیراهدام 8
 7 | فحا رابڪ (سیق نكاح وا)
 ه دامس نامز «بولوا ندنیعپان

 لئا هنفرش )مل 59 ین تب هد هدا شعب

 هدنتيعمكنیلع ترضح هدنسهعقونیفص . ردشمامهل وا

 هدلح .ردشفلو ید هدناح وت ناتشارخ .یدا

 هدنګ را 1۷ ۰ ری هنکح لثم برض ما

 . ردشع | تاقف و هد دف وک

 ند یعیا رعش یامدو (س ها دبع) ۱ ا

 .ردروهشم هلیایوعه «بولوا

 کو كدلح یک
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